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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er ljósi varpað á birtingu sjálfsmyndar Íslands í umhverfismálum í 

utanríkisstefnu stjórnvalda í skýrslum og ræðum til Alþingis á tímabilinu 2007-2013 en á því 

tímabili voru tvær ríkisstjórnir við völd. Sú fyrri frá 2007-2009 og sú síðari frá 2009-2013. 

Ræður og skýrslur umhverfis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra á tímabilinu voru 

orðræðugreindar auk stefnuyfirlýsinga þessara ríkisstjórna. Markmiðið er ekki að leggja mat á 

hversu raunsönn sú mynd er heldur er einungis reynt að sýna hvernig orðræða mótar 

sjálfsmynd í gegnum utanríkisstefnu. Frá sjónarhóli mótunarhyggju og póststrúktúralisma eru 

greind þrástef sem spinnast í  gegnum orðræðuna og mynda þau sannleiksveldi sem stjórnvöld 

velja að koma á framfæri. Þau þrástef sem greind voru í orðræðu stjórnvalda fjölluðu um 

forystu Íslands í umhverfismálum, sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, 

styrkingu Norðurskautsráðsins og styrkingu Íslands í gegnum það, hagsmuni Íslands og 

sérstöðu landsins. Niðurstöður orðræðugreiningarinnar voru á þá leið að sú sjálfsmynd sem 

birtist í gegnum orðræðu stjórnvalda er aðeins öðruvísi en sú sem stjórnvöld vilja birta en það 

er einmitt tilgangur orðræðugreiningar að ná að draga fram mótsagnir eða átakapunkta í 

orðræðunni. Íslensk stjórnvöld sjá sig sem leiðandi á sviði umhverfismála á alþjóðavettvangi 

og í sérstöðu hvað þekkingu á umhverfismálum varðar. Oðræðugreiningin hins vegar dró fram 

sjálfsmynd þar sem frammistaðan í umhverfismálum er meira í orði en verki og undirliggjandi 

ótti um að ná ekki að verja hagsmuni sína í samskiptum við önnur ríki var undirliggjandi. 

 

Lykilorð: Sjálfsmynd, umhverfismál, utanríkisstefna, orðræðugreininge 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to shed a light on Iceland´s environmental self-image as it 

appears in the government´s foreign policy in various reports but also in speeches by MP´s in Aþingi 

during the years 2007-2013 which saw two governments leading the country. The former between 

2007-2009 and the latter between 2009-2013. The speeches and reports from both the Minister for the 

Environment and Natural Resources and the Minister for Foreign Affairs, as well as the declarations of 

policies from these two governments, were analysed by using critical discourse analysis. The goal is 

not to prove how true this self-image is but rather to show how it is shaped through the discourse. 

Discursive themes that are spun from the discourse and create the regime of truth which the 

government chooses to promulgate are identified from the perspective of constructivism and 

poststructuralism. The outcome of the critical discourse analysis were that self-image, which appears 

through the discourse of the government, is a little different than the one that the government wants to 

proclaim but that is the purpose of critical discourse analysis, to unveil paradoxes or conflict point in 

the discourse.The Icelandic government sees itself as being the international leader of environmental 

matters and unparalleled with regard to knowledge of said matters. The self-image that the critical 

discourse analysis did unveil however, was one which proved the actual performance in environmental 

matters to be below par. Where fear of not being able to defend its interests while negotiating or 

communicating with other nations was apparent.  

 

Keywords: Self-image, environment, foreign policy, discourse analysis 
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í alþjóðasamskiptum 

við Stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2015. Leiðbeinandi við 

verkið var Silja Bára Ómarsdóttir aðjúnkt við deildina og er ég henni innilega þakklát fyrir 

mjög góða og gagnlega leiðsögn. Það er gott að geta leitað til góðra og því langar mig að 

þakka eftirtöldum sérstaklega fyrir veittan og ómetanlegan stuðning, hvatningu og aðstoð í 

ferlinu öllu: Gunnari Þór Schiöth Elfarssyni, Helgu Sif Friðjónsdóttur, Friðjóni Axfjörð 

Árnasyni, og Ásrúnu Láru Jóhannsdóttur. Síðan og alls ekki síst vil ég þakka börnunum 

mínum Gauta Þey, Irenu, Karin og Oliver fyrir að vera ómetanleg og einstök. Fyrir að þola 

mér fjarveru sem móður og misgóða umönnun á meðan á námi mínu stóð.  
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1 Inngangur 

 

Umhverfismál eru æ meira í brennidepli almennrar og pólitískrar umræðu og þá bæði í 

alþjóðasamskiptum sem og innanlandspólitík. Ólíkar stefnur stjórnmálaflokka í 

umhverfismálum geta orðið að ágreiningsefni. Málaflokkurinn er víðfeðmur og áherslur í 

umhverfismálum eru mismunandi svo algengt er að skiptar skoðanir séu um hvernig ber að 

haga stefnum í umhverfismálum innan stjórnsýslunnar. Málflokkurinn er því oftar en ekki 

einn af ásteytingarsteinum þegar kemur að skoðanaágreiningi og árekstrum á Alþingi 

Íslendinga. Það sást best í umræðum á Alþingi í síðustu viku nóvembermánaðar árið 2014  

(visir.is, 2014) þar sem hart var deilt vegna tillögu stjórnameirihluta um að færa átta virkjanir 

úr biðflokki í nýtingarlokk rammaáætlunar um verndar og orkunýtingaráætlun sem var 

samþykkt á Alþingi 2011 (Lög nr.48/2011). Þar sem áherslur í umhverfismálum 

stjórnmálaflokka eru oft mismunandi er fróðlegt að sjá hvaða áhrif þær hafa á mótun 

sjálfsmyndar Íslands í umhverfismálum. Stjórnmálaflokkar birta stefnur sínar við framboð og 

þegar kosningar eru afstaðnar og ríkisstjórnarmyndun á sér stað birtir nýmynduð ríkisstjórn 

stefnu sína í stjórnarsáttmála og útlista þessa stefnu í ræðum og stefnuritum. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvernig umhverfissjálfsmynd Íslands birtist í í 

utanríkisstefnu stjórnvalda í opinberum skjölum á tímabilinu 2007-2013. Skoðuð eru tvö 

kjörtímabil þar sem pólitísk stefna breyttist í ríkisstjórn Íslands á þessum árum. Athyglisvert 

er að skoða þróun umhverfisstefnu Íslands, hver eru aðaláherslumál hennar og hvort 

sjálfsmyndin hafi breyst með tímanum. 

Áhugi minn á því að skoða orðræðu í umhverfisstefnu stjórnvalda með sjálfsmyndir í huga, 

vaknaði þegar ég fór að velta því fyrir mér hvort Íslendingum væru í reynd svo umhugað um 

umhverfismál og verndun náttúrunnar eins og oft vill vera láta í umræðu? Orðræðan hefur 

litast af því að Ísland sé einstakt og sérstakt og að framlag Íslendinga til úrbóta í 

umhverfismálum sé bæði betra og meira en annarsstaðar og að Íslendingar séu í broddi 

fylkingar hvað þessi mál varðar.  Hins vegar hefur mér þótt sem  Íslendingar séu ekki alltaf til 

fyrirmyndar og hugsi oft ekki um annað en eigin hagsmuni.  Ég hef af þessum sökum velt því 

fyrir mér hvort birtingarmynd þeirrar stefnu sem sett er fram af sitjandi stjórnvöldum sé sú 

sem þau vilja trúa eða sú sem kemur í ljós þegar rýnt er í hvað sagt er og skrifað. Ég valdi því 

að skoða orðræðu í umhverfisstefnu stjórnvalda á fyrrgreindu tímabili. Tímabilið varð fyrir 

valinu þar sem tvær ólíkar ríkisstjórnir voru við völd á þessu tímabili. Þessar ríkisstjórnir 

samanstóðu annars vegar af Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki og hins vegar af Samfylkingu 

og Vinstri hreyfingunni – grænu framboði. Eftir að hafa skoðað stefnur þessara flokka í 
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umhverfismálum fyrir kosningar varð ég forvitin um að sjá hvernig birtingarmynd 

umhverfisstefna þeirra yrði þegar flokkarnir væru komnir í ríkisstjórn og áhrif hennar á 

sjálfsmynd Íslands í umhverfismálum. 

Ritgerðin er lokaverkefni í alþjóðsamskiptum við Háskóla Íslands. Rannsóknin er 

eigindleg í formi orðræðugreiningar og við greininguna er stuðst við kenningarleg sjónarhorn 

í alþjóðasamskiptum, mótunarhyggju og póststrúktúralisma. Rétt er að geta þess að 

orðræðugreining á umhverfisstefnu og málflutningi hefur áður verið notuð af fræðimönnum 

hér á landi til að skoða áherslur í orðræðu á sviði umhverfismála. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

orðræðugreindi umfjöllun stjórnvalda og dagblaða um hnattrænar umhverfisbreytingar  á 

tímabilinu 1997-2002, og birti niðurstöður sínar í fagtímaritsgrein árið 2005. Auður H. 

Jóhannesdóttir greindi stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum frá 1990-2005 

árið 2008 og Guðrún Guðjónsdóttir fylgdi rannsókn hennar eftir árið 2012 með sjálfstæðri 

rannsókn á stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum á tímabilinu 2007-2012. 

Markmiðið með þessari meistararannsókn er að varpa ljósi á hver birtingarmynd orðræðu í 

umhvefisstefnu stjórnvalda er og hvaða sjálfsmynd það gefur af stjórnvöldum í þeim 

málaflokki. Rannsóknin nær til áranna 2007-2013 og felst í því að skoða skjöl stjórnvalda sem 

skýra stefnu þeirra í umhverfismálum á alþjóðavettvangi. Rýnt er í stefnuyfirlýsingar þeirra 

ríkisstjórna sem voru við völd,  skýrslur og ræður umhverfis- og auðlindaráðherra og 

utanríkisráðherra til Alþingis á tímabilinu 2007 – 2013. Reynt verður að svara sem best 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver er birting umhverfissjálfsmyndar Íslands í utanríkisstefnu stjórnvalda á tímabilinu 

2007-2013? 

Til að ná fram markmiðum ritgerðarinnar er gagnrýnni orðræðugreiningu (e.critical 

dicourse analysis) beitt, innan ramma mótunarhyggu og póstrúktúralisma í anda Michael 

Foucault, þar sem sjónum er beint að birtingarmynd umhverfisssjálfsmyndar Íslands og hvaða 

áhrif þekking og vald hefur á þá sjálfsmynd.  Stefna stjórnvalda verður sett í samhengi við 

umhverfisstefnur ríkisstjórnarflokkanna fyrir kosningar, fyrri rannsóknir og einnig við 

rannsóknir þar sem frammistaða íslenskra stjórnvalda á sviði umhverfismála hefur verið 

metin. 

Ritgerðin samanstendur af níu köflum og skiptist efni hennar niður eftir umfjöllunarefni. Í 

2. kafla er fjallað um þau kenningarlegu sjónarhorn sem varpað geta ljósi á það hvernig 

sjálfsmyndir birtast í gegnum orðræðuna í umhverfisstefnu þeirra stjórnvalda sem hana setja 

fram. Sjónarhorn mótunarhyggju og póststrúktúralisma leggja bæði áherslu á félagslegar 

tengingar, tungumál og hvernig sjálfsmyndir mótast í gegnum þau ferli sem eiga sér stað í 
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félagslegum samskiptum. Einnig eru í kaflanum skilgreind hugtökin vald og þekking sem eru 

fyrirferðarmikil í póststrúktúralisma en samspil þessara hugtaka er einnig mikilvægt í 

orðræðugreiningunni. Í kafla þrjú er frammistöðu Íslands í umhverfismálum frá árinu 2001 

gerð skil samkvæmt skýrslu frá Efnahags- og framfarastofnun Evrópu sem gefin var út árið 

2014. Auk þess er gerð grein fyrir rannsókn sem gerð var á vegum Stofnunar stjórnsýslufræða 

og stjórnmála, þar sem sérfræðingar í umhverfismálum og aðrir aðilar voru fengnir til að meta 

árangur í umhverfissjálfbærni landsins. Fjórði kafli fjallar um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á sviði orðræðugreiningar um umhverfismál en tilgreindar eru þrjár rannsóknir af 

þessum toga. Rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar á orðræðu á Íslandi um um hnattrænar 

umhverfisbreytingar, rannsókn Auðar H. Jóhannesdóttur um stefnu  íslenskra stjórnvalda í 

loftslagsmálum og rannsókn Guðrúnar Guðjónsdóttur, einnig um stefnu stjórnvalda í 

loftslagsmálum. Í 5. kafla  er fjallað um umhverfisstefnur þeirra stjórnmálaflokka sem komust 

í ríkisstjórn á þeim kjörtímabilum sem til rannsóknar eru. Nauðsynlegt er að skoða hvaða 

stefnur stjórnarflokkarnir höfðu fyrir setu í ríkisstjórn til að auðveldara sé að sjá hvort 

umhverfisstefnur þeirra hafi náð inn í stefnu þeirrar ríkisstjórnar sem þeir áttu aðild að. Með 

þessu móti er hægt að sjá hvernig flokkarnir hafi nýtt vald sitt til að koma sínum 

áherslumálum að. Sjötti kafli gerir grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar sem að baki 

ritgerðinni liggur og hvað aðferðum var beitt við til að fá fram niðurstöður, gagnaöflun og 

úrvinnslu gagnanna. Í 7. kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar þessarar á birtingu 

sjálfsmynda í umhverfisstefnu stjórnvalda eins og áður sagði. Áttundi kafli ritgerðarinnar er 

helgaður umræðum um rannsóknarniðurstöður og lokaorð er að finna í níunda og síðasta kafla 

ritgerðarinnar. 
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2 Kenningarsjónarhorn 

Í þessum kafla er fjallað um þær kenningar sem notaðar eru við rannsóknina. Kenningarnar 

koma úr fræðum alþjóðasamskipta og eru hluti af ,,þriðju umræðunni“. Fræðimenn 

alþjóðasamskipta áttuðu sig á því hversu miklu máli félagslegi þátturinn skiptir í öllum 

samskiptum og að veruleikinn er ekki óbreytanlegur fasti og því urðu breytingar á 

umræðunni.  Umræðan færðist því frá hefðbundnum kenningum um einsleit ríki í föstu 

ríkjakerfi yfir í umræðu um félagsleg áhrif á samskipti milli ríkja, svokallaða þriðju umræðu. 

Tímarnir breytast og mennirnir með en breytingar verða  fyrir tilstuðlan mannanna sjálfra og 

þess valds sem býr í og hefur áhrif á gerðir þeirra og orðræðu. Félagslegar tengingar og 

samskipti hafa því mikil áhrif þegar kemur að samspili ríkja í alþjóðakerfinu (Barnett, 2008; 

Fierke, 2013; Hansen, 2014). 

Í alþjóðasamskiptum eru kenningar notaðar sem verkfæri til að útskýra hegðun ríkja og 

samspil þeirra. Ríkin eiga í samskiptum og hafa fræðimenn sett fram margskonar 

kenningarleg rök til að greina og útskýra þessi samskipti. Hefðbundnar kenningar gera ráð 

fyrir fastbundnu kerfi ríkja þar sem hernaðarleg geta og formgerð stjórnar hegðun þeirra og að 

þar fari hegðunin eingöngu eftir því hvernig önnur ríki haga sér  (Ruggie, 1998). Í kringum 

1970 urðu breytingar í fræðaheimi alþjóðasamskipta og fræðimenn fóru að beina sjónum 

meira að félagslegum tengingum sem áhrifaþætti í samskiptum ríkjanna (Barnett, 2008). Við 

þessar áherslubreytingar fóru fræðimenn að skoða innri krafta sem stjórna í ríkjum, byggja á 

félagslegum ferlum og  samskiptum og sáu að vald er ekki bara hernaðarlegt. Vald getur legið 

í aðgerðum og orðavali einstaklinga sem byggja ríkin upp. Þarna varð sú uppstokkun að meiri 

athygli beindist að kraftinum sem býr í félagsmótun og beitingu á framsetningu og birtingu 

orðræðu. Félagsleg sjónarhorn fengu því aukið vægi þegar leið á seinnipart tuttugustu 

aldarinnar (Barnett, 2008; Fierke, 2013). 

Upp úr þessum sviptingum urðu til ,,kenningar“ eða sjónarhorn sem byggja á hugmyndum 

manna um félagslegan veruleika í alþjóðasamskiptum. Þessi sjónarhorn eru, félagsleg 

mótunarhyggja (e. social constructivism),  og póststrúktúralismi (e. poststructuralism) sem 

gera ráð fyrir samskiptaferlum þar sem félagsleg mótun er  aðaláhrifavaldurinn. Þrátt fyrir að 

talað sé um kenningar eru bæði mótunarhyggjan og póststrúktúralisminn hvor á sinn hátt 

nálganir eða viðhorf fremur en kenningar. Þetta helgast af því, að mjög ólíkar áherslur 

fræðimanna finnast innan hvors sjónarhorns og svið þeirra eru  mjög víð. Sjónarhornin hafa 

þó á margan hátt svipaðar áherslur og þykja því nokkuð tengd (Fierke, 2013; Campbell, 

2013). 
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Eins og segir hér að framan þá eru nálganir mótunarhyggju annars vegar, og 

póststrúktúralisma hins vegar, á samskipti ríkja á margan hátt líkar. Báðar leggja áherslu á 

félagslega tengingu og túlkun skynjunar á veruleikann. Hugmyndir mótunarhyggjumanna 

hafa náð mikilli útbreiðslu og farið stigvaxandi sem leiðandi sjónarhorn á samspil ríkja í 

alþjóðakerfinu (Barnett, 2008). Mótunarhyggja gerir ráð fyrir að samskipti eigi sér stað í tíma 

og rúmi og skapi þann veruleika sem er til þá stundina, í gegnum túlkun einstaklinga á 

veruleikanum sem þeir lifa í (Fierke, 2013). Póstrúktúralismi leggur áherslu á túlkun 

tungumálsins og gerir ráð fyrir að samskipti byggist á töluðum samskiptum eða orðræðu. 

Bæði sjónarhornin viðurkenna vald sem áhrifamátt í samskiptum en þó hvort með sínum 

áherslum. Mótunarhyggjan lítur á vald sem áhrifamátt í hugsunarhætti og ferli samskipta 

(Mingst, 2004). Póststrúktúralisminn telur vald birtast í gegnum orðræðu og að orðræðan sýni 

í raun hvar valdið liggur (Hansen, 2014). Þessi tvö sjónarhorn eru svokölluð gagnrýnin 

sjónarhorn. Gagnrýnin sjónarhorn taka veruleikann ekki sem gefinn og spyrja spurninga 

fremur en að útskýra (Ruggie, 1998). 

2.1 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja kemur fram á 9. áratug síðustu aldar og er á þeim tíma nýtt sjónarhorn á 

samskipti ríkja í alþjóðakerfinu þó svo að hugmyndir um félagslegan þátt í 

alþjóðasamskiptum hafi lauslega verið viðurkenndar á einhvern hátt áður. Þegar kalda stríðinu 

var að ljúka urðu verulegar breytingar á samskiptum ríkja og stöðu þeirra innan 

alþjóðakerfisins. Þessi uppstokkun varð til aukinnar umræðu um ráðandi 

valdajafnvægiskenningar og áleitnar spurningar vöknuðu um hvernig þessar kenningar 

útskýrðu nýuppkomna stöðu mála í alþjóðakerfinu. Á þessum tíma fæðist mótunarhyggjan 

(Ruggie, 1998). Mótunarhyggjan er félagslegt sjónarhorn sem varpar ljósi á samband milli 

geranda (e. agent) og mótunar (e. structure) og vekur til umhugsunar hvernig sambandi ríkja 

og alþjóðastjórnmála sé háttað (Barnett, 2008). 

Í alþjóðasamskiptum felst aðaláhersla mótunarhyggju í því að skoða hvaða áhrif 

félagslegar tengingar hafa á samskipti ríkja, sjálfsmyndir þeirra og hegðun gagnvart öðrum 

ríkjum (Barnett, 2008). Mótunarhyggjan sem leiðandi sjónarhorn í alþjóðasamskiptum leggur 

mikla áherslu á sjálfsmyndir og túlkun veruleikans í gegnum félaglegar forsendur og nær að 

útskýra mikilvæga þætti alþjóðastjórnmála sem eldri kenningar ná ekki að gera. Eitt 

aðalsmerki mótunarhyggju er að hún varpar ljósi á það hvernig félagsleg samskipti eru 

undirstaða alþjóðastjórnmála og hvernig sjálfsmyndir ríkja verða til í gengum þessi samskipti. 

Þess vegna gerir mótunarhyggjan ráð fyrir því að samskipti ríkja séu félagsleg smíð (Fierke, 
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2013). Max Weber rökfærði að manneskjur væru vitsmunalegar verur sem hefðu 

gerendahæfni og vilja til að taka meðvitaða afstöðu til veraldarinnar og ljá henni þar með 

merkingu (Ruggie, 1998). Samkvæmt þessu verða gerendur ekki til sem slíkir fyrir ofan né 

utan samfélagið heldur verða þeir til í gegnum félagsleg tengsl og samskipti í því 

menningarlega umhverfi sem þeir fæðast í og þar með verður mótun hins félagslega veruleika 

einnig til (Barnett, 2008). Út frá þessu myndast sjálfsmyndir og hagsmunir gerenda. Þetta 

hefur að sjálfsögðu einnig áhrif á félagslega mótun ríkja og samskipti þeirra á milli.  Ríki 

öðlast ekki einkenni sín og sjálfsmynd vegna þess að íbúar þess tala sama tungumál eingöngu, 

heldur einnig og ekki síst vegna þeirra menningarlegu gilda og viðmiða sem eru samþykkt í 

því ríki og á grunni þeirra félagslegu samskipta sem þar er að finna. Í þessu tengslaferli býr sá 

kraftur sem virkjar samskipti út á við (Barnett, 2008). 

Mótunarhyggjumenn spyrja hvernig ríki hafi orðið eins og þau eru og hvers konar krafta 

hafi þurft til að móta þau þannig, bæði innlenda og alþjóðlega. Með þessum spurningum 

hafna mótunarhyggjumenn því að ríkin séu einsleit og ,,gefin“ líkt og nýraunhyggjumenn 

halda fram  og segja að ríkin séu ólík að upplagi og virkni. Til dæmis er fullveldi sem slíkt 

ekki sjálfgefið og hefur ekki alltaf verið til. Fullveldi er eitthvað sem varð til fyrir tilstilli 

sögulegra atburða og mannlegra samskipta. sem ákvörðuðu hvar stjórnmálalegt vald skyldi 

liggja (Barnett, 2008). Ríkin eru félagslega mótuð fyrirbæri líkt og veruleikinn, sem byggir á 

þeirri forsendu að breytingar séu félagslega mótaðar (Fierke, 2013). Áherslan á félagslega 

mótun veruleikans þrýstir því á gagnrýni og spurningar um þá hluti sem annars voru teknir 

sem gefnir (Barnett, 2008). 

Samkvæmt mótunarhyggju öðlast veruleikinn ekki gildi nema fyrir þær sakir að hann er 

mótaður í gegnum tengsl. Þrátt fyrir að efnislegir hlutir séu til í veruleikanum og þeir standi 

fyrir tilveru sinni sem slíkir þá öðlast þeir merkingu fyrir tilstilli mannanna. Þegar þeir hafa 

öðlast þessa merkingu, verða þeir að viðurkenndum viðmiðum sem félagsleg fyrirbæri, byggja 

á félagslegum gildum, viðmiðum og forsendum. Til dæmis getur þýðing hluta í augum 

kynslóða dagsins í dag verið önnur í veruleika kynslóða framtíðarinnar. Alþjóðasamskipti eru 

því félagslega mótuð fyrirbæri þar sem samskipti og athafnir manna hafa mikil áhrif. Ríki og 

aðrir gerendur eru ekki einingar sem stjórnast af eigin getu í hlutfalli við aðrar einingar  (e. 

capability) heldur hafa þýðingarmikil samskipti sín á milli (Fierke, 2013). 

Þó almennt sé talað um mótunarhyggju sem kenningu er hún í eðli sínu ekki kennig því að 

hún á sér mörg sjónarhorn og marga ólíka þræði. Til að hægt sé að tala um kenningu þurfa 

fræðimenn að draga upp skýrar línur um það hverjir eru aðalgerendur, hvaða getu þeir hafa og 

hverjir eru hagsmunir þeirra eru. Mótunarhyggjan hefur ekki þessa eiginleika heldur er hún 
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fyrst og fremst eins og áður sagði félagslegt sjónarhorn sem varpar ljósi á samband gerenda 

og mótunar og eru áherslur innan fræðigreinarinnar mismunandi á milli fræðimanna hennar 

(Barnett, 2008). Sjónarhornið gerir ekki ráð fyrir að hægt sé að segja fyrirfram til um hegðun 

gerenda á þeirri forsendu að þeir fylgi tilsettu munstri (Fierke, 2013). 

Mótunarhyggjan kemur inn sem mótsögn við það sem nýraunhyggja og nýfrjálshyggja 

höfðu áður sagt en þessar kenningar líta svo á að ríki falli inn í þær aðstæður sem þau eru í, í 

hlutheiminum og að þessar aðstæður stjórni hegðun þeirra. Sjálfsmyndirnar verða því 

einsleitar þ.e. að ríkin eru öll svipuð með svipaða hegðun. Gerendur (ríkin) láta stjórnast 

samkvæmt fyrirfram ákveðnu mynstri. Mótunarhyggjan hafnar þessu og gerir ráð fyrir að 

gerendur móti aðstæður sínar með því að nýta sér hvernig þeir skilja þær aðstæður sem þeir 

eru þegar í. Gerendur taka því þátt í virku ferli við að túlka og móta sinn eigin veruleika og 

byggja eigin sjálfsmynd  (Ruggie, 1998). 

Ein helsta breytingin sem átti sér stað með tilkomu mótunarhyggju er sú að skýra út 

hvernig ríki öðlast sjálfsmynd og hvernig hagsmunir geti breyst eftir því hver sjálfsmyndin er. 

Hér er átt við að ekki einungis hafa hagsmunir áhrif á birtingu sjálfsmyndar heldur hefur 

sjálfsmynd áhrif á hverjir hagsmunirnir eru (Ruggie, 1998). Alexander Wendt er einn helsti 

kennismiður mótunarhyggju. Hann sýndi fram á hvernig  sjálfsmyndin skiptir máli og hvernig 

hún mótar hagsmuni þeirra sem eiga í hlut. Sjálfsmyndin hefur áhrif á það hvernig ríki, ekki 

síður en einstaklingar, sjá sig og hvernig þessir gerendur tefla hagsnumunum sínum fram. Hin 

félagslega umgjörð verður til þess að sjálfsmyndin tekur á sig þá mynd að verða ,,norm“ eða 

sjálfsögð (Wendt, 1992). 

Þrátt fyrir að sjálfsmyndin verði að viðurkenndu ,,normi“ er hún ekki fasti heldur hefur 

sjálfsmyndin þann eiginleika að hún getur breyst. Sjálfsmyndir ríkja eru eins og sjálfsmyndir 

einstaklinga og geta því breyst í gegnum þau samskipti sem ríkin eiga sín á milli. Félagslegur 

rammi er þar af leiðandi mótandi þegar kemur að birtingu sjálfsmynda (Wendt, 1992). Eins og 

áður sagði leggur mótunarhyggjan áherslu á að fyrirliggjandi aðstæður ráði því hvernig 

gerendur vinna úr túlkun sinni á þeim og um leið hvernig þeir móta nýjar aðstæður. 

Sjálfsmyndir eru mikilvægar, svo og tungumálið sem er undirstaða félagslegra samskipta og 

því skipta hugmyndir manna, orðaval og framsetning miklu máli þegar miðlun upplýsinga um 

viðhorf til heimsins er sett fram (Fierke, 2013). Póststrúktúralistar telja einnig að sjálfsmyndir 

skipti máli  í samskiptum ríkja en hugmyndir þeirra snúast um að tungumálið sé aðalþáttur í 

samskiptum og að samspil valds og þekkingar hafi mikil áhrif þar á (Garðar Ágúst Árnason, 

2004). 
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2.2 Póststrúktúralismi 

Póststrúktúralismi líkt og mótunarhyggjan, kom fram á sjónarsviðið á seinni hluta 20. aldar og 

byggir einnig á félagslegum forsendum. Sjónarhornið leggur mikla áherslu á túlkun 

veruleikans sem og sjálfsmyndir en þó mest á túlkun tungumálsins og skynjun einstaklingsins 

í gegnum það. Póststrúktúralismi hefur heimspekilega nálgun á það hvernig veruleikinn birtist 

í gegnum orðræðu og er tungumálið því einkar mikilvægt í augum póststrúktúralískra 

fræðimanna (Campbell, 2013). 

Póststrúktúralistar rétt eins og mótunarhyggjumenn líta svo á að sjálfsmynd mótist af 

samfélagi en ekki eðli þess einstaklings sem hana ber og að sjálfsmyndin sé ekki fastmótuð 

fyrirfram. Sjálfsmynd einstaklinga er afleiðing félagslegrar útilokunar og til að skoða hvað 

einstaklingur  er, þarf að vita hvað hann er ekki. Þetta á einnig við um sjálfsmyndir ríkja, á 

þann hátt að sjálfsmyndin verður til í gegnum utanríkisstefnu ríksins. Því leggja fræðimenn 

póststrúktúralisma áherslu á að skoða tengingu tvíhyggju, það er að segja þess innra og þess 

ytra. Með því er t.d. átt við að skoða innri og ytri tengingar ríkja þ.e. sjálfsmyndar (sem er 

ekki gefin) og félagslegrar tengingar út á við (samskipti við önnur ríki), þ.e. utanríkisstefnu 

(Campbell, 2013). 

Í hefðbundnum utanríkisstefnum er áherslan inn á við og markmiðið að ,,vernda“ ríkið frá 

öðrum ríkjum, t.d. með því að setja fram öryggisstefnu, efnahagsstefnu og láta það líta vel út 

út á öðrum sviðum, t.d. með þróunarstefnu. Póststrúktúralistar líta svo á, að í gegnum 

utanríkisstefnur séu ríkin í raun að nota önnur ríki til viðmiðunar og byggingar sjálfsmyndar.  

Í gegnum samsetningu ógnana, áhættu og ögrana frá öðrum ríkjum speglar ríkið sjálft sig og 

sjálfsmynd verður til.  Það hvernig við setjum hlutina fram hefur áhrif á það hvaða mynd við 

sýnum af okkur og þess vegna skiptir  pólitísk framsetning í þessu samhengi mjög miklu mál 

(Shapiro, 1988). Tungumálið er þar í lykilhlutverki þar sem túlkun á veruleikanum birtist í 

gegnum það Það skiptir því ekki aðeins máli hvernig við túlkum veruleikann heldur líka 

hvernig við berum skoðanir okkar á borð fyrir aðra (Hansen, 2014). 

Tungumál er félagslegt fyrirbæri og er grundvallarverkfæri til þess að geta skilið heiminn 

og túlkað hann. Tungumál er ekki bara strípuð orð sem hafa einhverja tiltekna merkingu 

heldur notum við tungumál sem tjáningarform og getur orðræðan breyst eftir aðstæðum þó 

svo sömu orðin séu notuð (Campbell, 2013). Samkvæmt póststrúktúralistum er tungumálið 

grundvallarforsenda skynjunar okkar á veröldinni og vegna þess að við gerum okkur 

skiljanleg við aðra með tungumálinu (líka táknmáli), er tungumálið félagsleg tenging milli 

manna. Til þess að við getum gert okkur skiljanleg við annað fólk þarf að vera til sameiginlegt 
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táknmál sem verður að orðræðu. Í orðræðunni verða til endurtekningar og uppbygging þar 

sem orðaröðun og samsetning byggist upp innan ákveðins ramma og verður að kerfisbundnu 

skipulagi sem er samþykkt  Undirstaða þessarar uppbyggingar eru vald og þekking. Orðræða 

er samkvæmt franska heimspekingnum Michael Foucault, tungumálakerfi sem stýrir því 

hvaða hugmyndir og hugtök birtast í ráðandi umræðu (Hansen, 2014). 

Foucault var einn helsti fræðimaður og brautryðjandi póststrúktúralisma. Hann lagði mikla 

áherslu á þýðingu orðræðu í samskiptum manna og sagði tungumálið undirstöðu þess hvernig 

við skynjum og skiljum veröldina (Hansen, 2014). Hann sagði að orð hefðu enga merkingu ef 

þau stæðu ein og sér en öðluðust þýðingarmikla merkingu þegar þau væru tengd saman. 

Orðræða í skilningi Foucaults hefur þau einkenni að vera sett fram á tiltekinn reglubundinn 

máta þannig að úr verður mynstur eða skipulag. Túlkunin verður háð þessu skipulagi sem 

aftur er bundið þeim aðstæðum sem eru ráðandi í sögulegu- og pólitísku rými þar sem 

orðræðan fer fram. Því er það orðræðan hverju sinni sem ákvarðar hvaða hugmyndir og 

hugtök birtast í umræðunni (Hansens, 2014). Á grundvelli stjórnmála skiptir orðræða því 

miklu máli og orðanotkun er valin eftir því sem við á (Foucault, 1980). 

Foucault áleit að orðræða væri í eðli sínu skapandi og að umtal skapi oft þau fyrirbæri sem 

við tökum sem sjálfsagðan hlut. Til að mynda hugtakið sannleikur. Sannleikur eins er ekki 

endilega sannleikur annrs, því hugtakið er tilbúið fyrirbæri sem verður til fyrir tilstilli ráðandi 

afla þeirrar orðræðu sem er iðkuð á hverjum stað  (Kristín Björnsdóttir, 2013). Hins vegar 

getur orðræða einnig verið takmarkandi og samkvæmt Foucault, á  takmörkun orðræðu sér 

stað þegar umræðu um tiltekið fyrirbæri er hafnað sem vitleysu eða hún er einfaldlega ekki til. 

Hið tiltekna fyrirbæri er því útilokað og um leið er því á vissan hátt hafnað. Það er ekki síst 

það sem ekki er sagt sem getur varpað ljósi á það sem er í raun verið að segja. Samspil 

orðræðu, þekkingar og valds skiptir meginmáli i þessu sambandi. Orðræða getur því hvort 

tveggja verið skapandi eða takmarkandi og fer það eftir því hvaða aðstæður eru fyrir hendi í 

viðkomandi samfélagi hvort verður ofan á  (Garðar Ágúst Árnason, 2004). 

Eins og áður sagði benti Foucault á að í nútímasamfélögum væri sambandið milli orðræðu, 

þekkingar og valds ákaflega mikilvægt (Foucault, 1980). Að mati hans er samspil valds og 

þekkingar undirstaða allrar hugsunar og orðræða stjórnast af þessu samspili. Umrætt samspil 

valds og þekkingar ýtir undir ákveðna orðræðu sem verður að svokölluðum orðræðubúntum 

(e. discursive formations). Orðræðubúnt eru skilgreind sem hugtaka- og orðræðurammar, búin 

til úr óskrifuðum og skrifuðum reglum sem verða til við flókið samspil valds og þekkingar, 

viðurkenna ákveðna hugsun og samfélagssýn en útilokar aðra (Bjarki Valtýsson, 2011). 
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Innbyrðis tengsl orðræðu, valds og þekkingar hafa þau áhrif að til verða eins og áður sagði 

orðræðubúnt. Orðræðubúntin sameina ákveðnar orðræður sem eru svipaðar og hafa ákveðin 

markmið, byggja á svipaðri hugmyndafræði og tilheyra þeim pólitísku og menningarlegu 

viðmiðum og gildum sem eru einkennandi fyrir hvert sögulegt tímabil. Með safni af þessum 

orðræðubúntum búa ráðandi aðilar sér til sinn sannleik og fá almenning til að trúa því að þessi 

sannleikur sé algildur (Bjark Valtýsson, 2011). Því búa ráðandi aðilar til sín viðmið sem eru 

samþykkt í umræðu og hugsun á hverjum tíma og verða algild. Foucault segir að 

sannleikurinn sé framleiddur af þeim sem hafi völd á því tímabili og kallar þennan tilbúna 

sannleik, sannleiksveldi (e. régime of truth) eða sannleikspólitík (e. general politics). 

Samkvæmt Foucault hefur hvert samfélag sitt sannleiksveldi eða sína sannleikspólitík, þá 

orðræðu sem það samþykkir og virkjar sem sannleika (Foucault, 1980). 

 

2.3 Orðræðugreining 
Orðræðugreining (e. discource analysis) er aðferð í félagsvísindum sem er notuð til þess að 

skoða samspil félagslegs veruleika, tjáningar og tungumáls (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Orðræðu má skilgreina sem; allt byggist upp á hugmyndum, orðum og athöfnum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Orðræða getur verið í formi talaðs eða ritaðs máls og í 

málvísindum vísar hugtakið til máleiningar sem er stærri en setning (Höskuldur Þráinsson, 

2005 í Kristín Björnsdóttir, 2013). Orðræða er  m.ö.o. ferli félagslegra samskipta sem byggir á 

tungumáli sem tjáningarmiðli. Það sem aðskilur orðræðugreiningu í málvísindum og 

orðræðugreiningu í félagsvísindum að, er að í síðari fræðigreininni er leitast við að ná 

heildrænni greiningu á samspili orðræðu og því umhverfi og aðstæðum sem hún er í þá 

stundina fremur en málvísindalegri textagreiningu (Kristín Björnsdóttir, 2006). Orðræðan er 

greind út frá og með tilliti til hvar hún er lögð fram, á hvaða tíma og við hvaða aðstæður 

(Jäger & Maier, 2009). 

Orðræðugreining er þó ekki ein ákveðin tegund af greiningu þar sem ein fræðileg kenning 

liggur að baki eða samstætt knippi af fræðikenningum. Hugtakið merkir ákveðna tegund 

viðfangsefnis og hægt er að nálgast viðfangsefnið út frá ýmsum ólíkum fræðigreinum (Þórunn 

Blöndal, 2005) m.a. stefnumörkun stjórnvalda á ýmsum sviðum (Zembyla, 2010). Rætur 

orðræðugreiningar liggja í félagslegum málvísindum sem eiga það sameiginlegt með 

mótunarhyggju og póststrúktúralisma að litið er á tungumálið sem upplýsingamiðil sem gerir 

fólki kleift að hafa samskipti; spegla sig í miðað við aðra og átta sig á því hvaða hópi það 

tilheyrir. (Foucault, 1980; Þórunn Blöndal, 2005). 
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Ein aðferð orðræðugreiningar er gagnrýnin orðræðugreining (e. critical discourse analysis). 

Gagnrýnin orðræðugreining fæst við að greina með gagnrýnum hætti, félagsleg fyrirbæri sem 

eru nægilega flókin til að hægt sé að beita fjölfræðilegum og mismunandi nálgunum til 

rannsókna á þeim. Þessi fyrirbæri þurfa þó ekki að vera í eðli sínu neikvæð eða vera tengd 

neikvæðum eða alvarlegum málefnum eða atvikum hvort sem þau eru af félagslegum eða 

pólitískum toga. Það er einungis verið að spyrja áleitinna spurninga, greina hvað er í raun 

verið að segja og skoða hvernig andstæð sjónarmið takast á í gegnum orðræðu (Wodak & 

Meyer, 2009). Með gagnrýnni orðræðugreiningu er reynt að greina hvað er sagt og hvernig, 

gagnrýna, leita að mótsögnum innan orðræðu og í orðræðu andstæðra póla. Skoða takmörk 

þess sem segja má og ekki hvað síst; af hverju orðræða upphefur sumar staðhæfingar yfir 

allan vafa jafnvel þó þær séu einungis viðeigandi á tilteknum stað og tíma og búa þannig til 

veruleika sem við á. Spurningin um hvernig orðræða verður til og hvaða rýmis- og 

tímabundnu þekkingu hún inniheldur og svo tengsl hennar við völd (Jäger & Meier, 2009).   

Fræðimönnum sem stundað hafa gagnrýna orðræðugreiningu er hugleikið samspilið milli 

orðræðu og valds. Hvernig vald býr í orðræðu og hvernig vald stýrir orðræðu (Jäger & Meier, 

2009). Í orðræðu myndast endurtekningar sem verða að mynstri þess sem er samþykkt að 

halda lifandi innan umræðu, hvort sem það er í texta eða tali. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2006) kallar þessar endurtekningar þrástef (e. discursive theme). Orðræðan skapast í 

samfélaginu og þrástefin mynda mynstur sem verða að eins konar lögmálum og eru; söguleg 

vitneskja um það sem segja má á viðkomandi vettvangi á tilteknum tíma  og hafa myndast í 

gegnum pólitísk átök í fortíð og samtíð. Ingólfur Ásgeir nefnir þessi mynstur pólitísk og 

söguleg löggildingarlögmál, Foucault talar um  sannleiksveldi (1980) og Bjarki Valtýsson 

talar um orðræðubúnt (2011). Oft er talað um ríkjandi og víkjandi orðræðu og er þá verið að 

vísa til ólíkra og oft andstæðra löggildingarlögmála eða sannleiksvelda sem takast á, ekki síst 

á vettvangi stjórnmála (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Hins vegar er valdið bundið 

þekkingu sem hefur áhrif á hvaða orðræða vegur meira en önnur (Jäger & Meier, 2009). 

Samspil valds og þekkingar er hægt að sjá víða og Foucault áleit mikilvægt að skoða samspil 

valds og þekkingar í samskiptum (Wodak & Meyer, 2009). 

2.4 Hugtök í orðræðugreiningu 

2.4.1 Vald 
Eins og áður sagði áleit Foucault vald mótast í gegnum þekkingu og að þekking væri 

markvisst notuð til að beita valdi. Til dæmis er ein leið til að beita valdi sú að hóta ofbeldi  en 

það er sú leið sem kemur oftast upp í hugann þegar talað eru um beitingu valds. 
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Markaðssetning verslana er hægt að skilgreina sem beitingu á valdi. Það að nýta sér 

sálfræðiþekkingu við uppröðun í verslanir eða við auglýsingagerð er ein tegund valdbeitingar.

  Þá er t.d. staðhæft hversu mikið hamingjusamara eða heilbrigðara fólk verði ef það 

kaupir tiltekna vöru. Þarna er um að ræða samspil valds og þekkingar sem almenningur verður 

fyrir. Markaðssetning veitir okkur aðgang að þekkingu á ýmiskonar öflugri tækni og vitnesku 

og er notuð til að koma ,,sannleika“ þekkingar á framfæri (Wodak & Meyer, 2009). 

Framsetning og kynning á því sem verið er að ,,selja“ er því í raun sampil valds og þekkingar. 

En þetta er ekki einskorðað við markaðssetningu verslana því að valdahugtakið og beiting 

þess er mikilvæg á borði stjórnmála  eins og  Gunnar Helgi Kristinsson fjallar um í bók sinni 

Íslenska stjórnkerfið (2006). Þar fjallar Gunnar Helgi um valdahugtakið og hvernig hugtakið 

er eitt af lykilhugtökum stjórnmála. Sá sem hefur vald getur framkallað þær niðurstöður sem 

hann óskar í samskiptum við aðra. Valdi er hægt að beita til góðs eða ills, með eða án átaka. 

Vald er því ekki kraftur sem einungis er beitt til að undiroka eða þvinga aðra heldur birtist 

valdið þar sem skoðanir eru skiptar og hagsmunir reynast ólíkir. Valdbeiting getur verið óljós 

eða jafnvel ósýnileg og í stjórnmálum er vald oft ekki mjög sýnilegt þó það sé vissulega til 

staðar.  Enn fremur er það vald, sem stjórnar því hvaða mál komast á dagskrá yfirvalda. Það 

sem er sameiginlegt með þeim aðilum sem komast til valda er að þeir reyna að sannfæra aðra 

um réttlæti valds síns. Max Weber kallaði það vald sem byggir á viðurkenndri kröfu um 

réttmæti, yfirráð (e. authority). Samkvæmt Gunnari Helga gerir Weber greinarmun á þrenns 

konar réttlætingum valds í stjórnarháttum en þær eru: hefð, náð og, skynsemi og lög. Vald 

samkvæmt hefð (e. traditional authority) og er vísun til þess hvernig hlutirnir hafa verið. 

Hefðarhyggja er ekki endilega rétt eða röng en þeim er aðhyllast hana þykir hún öruggasti 

kosturinn. Náðarvald (e. charismatic authority) er önnur réttlæting valds og höfðar til 

náðartrúar eða trú á óskeikulleika leiðtoga og er t.d. vald trúarleiðtoga merki um þess konar 

vald. Þriðja réttlætingin á valdi er yfirráð sem byggja á skynsemi og lögum (e. rational legal 

authority). Weber þótti þessi réttlæting á valdi eiga best við nútímann en hún grundvallast á 

hlýðni við reglur og stofnanir. Þó svo einstaklingar fari með valdið er þeim ekki kleift að fara 

með það að eigin geðþótta heldur eru þeir bundnir því að hlíta fyrirmælum og reglum um það 

hvernig valdinu skuli beitt. Vald af þessum toga er oftast það vald sem fyrirfinnst í 

nútímaríkjum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). Vald er til í alls konar myndum og það þarf  

að skoða hvað felst í því valdi sem verið er að greina. 
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2.4.2 Þekking 
Teun A. Van Diijk (2008) skilgreinir þekkingu ólíkt því sem gerist í heimspekilegri eða 

sálfræðilegri nálgun og gerir greinarmun á milli tvenns konar þekkingar. Þekkingar byggðri á  

vitneskju sem aflað er í gegnum rannsóknir og almennrar þekkingar. Annars vegar þekkingar 

hjá tilteknum hópi og hins vegar almennrar menningarlegrar þekkingar sem tilheyrir öllum 

hópum og er dreifð í samfélaginu. Sú þekking sem er bundin hópum er trú byggð á þekkingu 

og er aðeins samþykkt innan ákveðinna hópa. Þeir kunna að samanstanda af vísindamönnum, 

fagmönnum, sérfræðingum, meðlimum sérstakra trúarhópa eða meðlimum annars konar hópa. 

Þessi þekking er kölluð staðreyndaþekking (e.factual knowledge) og er álitin algild, tekin sem 

sjálfsögð og óhrekjanleg en aðeins innan hópsins. Hún er talin  almenn skynsemi innan 

hópsins og gert er ráð fyrir að hún sé sönn. Utan hópsins er hún ekki viðurkennd og henni 

hafnað, það þýðir þó ekki að staðreyndarþekkingin sé ósönn. 

Í stjórnmálum er það algengt að stjórnmálaöfl hunsa eða útilokar staðhæfingar byggðar á 

staðreyndaþekkingu annarra stjórnmálaafla (Van Dijk, 2008). Þess konar útilokun felur í sér 

valdbeitingu sem hefur ekki í för með sér sýnilegt ofbeldi og er í samræmi við þá tegund valds 

sem Gunnar Helgi Kristinsson (2006) fjallar um og á sér stað á sviði stjórnmálanna. 

2.5 Samantekt 
Hér á undan er sjónum beint að þeim sjónarhornum og hugtökum sem ramma inn orðræðu í 

umhverfisstefnu stjórnvalda, með það fyrir augum að varpa ljósi á þær sjálfsmyndir sem 

birtast í henni. Markmið þessarar meistararannsóknar var að greina hvort munur væri á 

birtingarmynd sjálfsmyndar í umhverfismálum þeirra ríkisstjórna sem eru við völd á því 

tímabili sem valið er að greina. Orðræðan í umhverfisstefnu stjórnvalda er skoðuð út frá 

sjónarhornum mótunarhyggju og póststrúktúralisma, með það fyrir augum að sjá hvaða 

sannleiksveldi ríkja í umræðunni hverju sinni. Með því að beita nálgunum mótunarhyggju og 

póststrúktúralisma til að skoða orðræðu stjórnvalda á hverju kjörtímabili er hægt að skoða 

hvernig samspil valds og þekkingar hefur áhrif á orðræðuna og hvernig sjálfsmynd Íslands í 

umhverfismálum birtist á þeim tíma. Með gagnrýnum hætti póststrúktúralískrar nálgunar er 

leitast við að skoða hvort breyting sjálfsmyndar sé sýnileg í gegnum umhverfisstefnu 

utanríkisstefnu landsins og hvaða áherslu eru í orðræðu ráðandi stjórnvalda á hverju tímabili. 

Til viðmiðs er gagnlegt að skoða fyrst hvernig staða umhverfismála er á Íslandi og verður 

þeim gerð skil í næsta kafla. 
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3 Staða Íslands í umhverfismálum 
Í kaflanum er fjallað um stöðu umhverfismála á Íslandi. Fyrst er greint frá ópólitískri 

stefnumörkun stjórnvalda í umhverfismálum sem endurskoðuð er á fjögurra ára fresti. Síðan 

er fjallað um úttekt Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) á frammistöðu Íslands í 

umhverfismálum en stofnunin gerir reglulega úttekt á frammistöðu aðildarríkja á ýmsum 

sviðum og að lokum er fjallað um hvaða mat sérfræðingar hafa á stjórnsýslulegri stöðu 

umhverfismála og frammistöðu íslenskra stjórnvalda í umhverfismálum. 

Umhverfismál eru mjög víðtækur málaflokkur og tekur til fjölmargra þátta á ýmsum 

sviðum stjórnsýslu og einkaaðila, allt frá ríkisstjórn niður í einstaklinginn. Málaflokkurinn 

nær yfir ótal efnisflokka sem viðkoma umhverfinu á einhvern hátt, staðbundið og hnattrænt, 

ólífrænna sem lífrænna, í lofti, á láði og legi. Má þar nefna náttúruvernd, loftlagsmál, meðferð 

úrgangs, heilbrigði, varnir gegn náttúruvá ásamt fleiru. Hann heyrir undir nokkur ráðuneyti en 

umhverfis- og auðlindaráðuneytið mótar stefnu og umgjörð í umhverfisvernd og sjálfbærri 

nýtingu náttúrugæða (Umhverfis- og auðlindaráðurneyti, á.á.). Utanríkisráðuneytið sér um 

hnattræn málefni af þessum toga, málefni auðlinda og umhverfismál (Utanríkisráðuneytið, 

á.á. a). Vegna þess hversu víðfeðmur málaflokkurinn er hefur verið erfitt að koma öllum 

þáttum hans í eitt heilstætt algilt stefnuskjal sem tekur á öllum umhverfisþáttum (ÞSSÍ, 2012). 

Íslensk löggjöf um umhverfismál er að stórum hluta byggð á tilskipunum og reglugerðum 

Evrópusambandsins (ESB) í gegnum EES samninginn sem gekk í gildi hér á landi 1. janúar 

1994 og þvi fylgir stefnumörkun Íslands í umhverfismálum að miklu leyti stefnumörkun ESB 

(Umhverfisráðuneytið, 2009). 

Íslensk stjórnvöld hafa síðan 1994 sett fram ópólitíska stefnu í umhverfismálum þar sem 

sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi (ÞSSÍ, 2012). Þessi stefna er nefnist Velferð til framtíðar 

var í fyrsta skipti samþykkt af stjórnvöldum árið 2002 en nýjasta útgáfa hennar var samþykkt 

af ríkisstjórn Íslands árið 2010. Stefnumótunin er sem fyrr segir ekki pólitísk stefnumörkun 

heldur er hún vegvísir, viðleitni til að skilgreina þau markmið sem víðtæk sátt gæti náðst um í 

umhverfismálum og er grunnur reglulegrar umræðu um markmiðin og leiðir til að ná þeim 

(Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008). Þrátt fyrir að Velferð til framtíðar sé ekki pólitísk 

stefnumörkun ríkisstjórnar er í henni að finna áherslur stjórnvalda um sjálfbæra nýtingu 

auðlinda og umhverfisvernd til 2013 og leiðir til að fylgja þessum áherslum 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). 

Stefnan Velferð til framtíðar 2010-2013 leggur grunn að markmiðum sem æskileg eru í 

umhverfismálum og er afrakstur umhverfisþings sem haldið var 2009 en umhverfisþing eru 
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haldin á fjögurra ára fresti þar sem leiknir og lærðir koma saman og ræða stefnumál 

sjálfbærrar þróunar. Stefnumörkun í anda sjálfbærrar þróunar er virkt og lifandi ferli sem 

tekur breytingum í takt við breytingar hnattrænt og staðbundið. Það má segja að sjálfbær 

þróun sé samspil og ferli þeirra þátta sem stuðla að velferð á sviði umhverfis, efnahags og 

samfélags. Þar sem framtíðarmótun í anda sjálfbærrar þróunar er ekki mögulegt að gera skil í 

eitt skipti fyrir öll í stefnumörkun stjórnvalda, þarf að endurskoða hana reglulega og bæta með 

aðkomu alls samfélagsins. Áhersla er á nokkur lykilatriði undir markmiðum stefnunnar 

Velferðar til framtíðar til ársins 2013 og þau sett í forgang fram yfir þau verkefni sem ljóst er 

að tekur lengri tíma til að ljúka að fullu. Reynt er að beita kröftum að þeim verkefnum sem 

eru hagkvæmust og skilvirkust. Í endurkoðaðri og uppfærðri stefnu 2010 er sérstaklega lögð 

áhersla á tvær leiðir til að styrkja en það eru menntun til sjálfbærrar þróunar annars vegar og 

hins vegar sjálfbær framleiðsla og neysla. Hjá Sameinuðu þjóðunum er áratugurinn 2005-

2014 áratugur menntunar til sjálfbærrar þróunar og því er alþjóðasamstarf tileinkað menntun á 

þessu áherslusviði. Markmiðið er að auka skilning á hugtakinu sjálfbærni og að vinna að þeim 

gildum sem felast í hugtakinu. Með þessu er ætlast til að ríkisstjórnir aðildarríkja Sameinuðu 

þjóðanna vinni markvisst að því að upplýsa almenning og stuðla að ábyrgri hegðun og breyttu 

hugarfari til að gera samfélögin réttlátari fyrir alla (Umhverfisráðuneytið, 2010). Markmið 

með sjálfbærri þróun er að fullnægja þörfum kynslóða samtíðarinnar án þess að skerða 

möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum og nær hugtakið til hinna þriggja 

þátta, umhverfis, efnahags og samfélags (Bruntland, 1987). 

3.1 Staða Íslands samkvæmt skýrslu OECD 
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) gerir reglulega úttekt á frammistöðu aðildarríkja í  

umhverfismálum og gefur út skýrslu í kjölfarið. Árið 2014 var slík úttekt gerð í þriðja skipti 

fyrir Ísland en fyrri úttektarskýrla hafði síðast komið út árið 2001 (OECD, 2014). Í skýrslunni 

frá 2014 er sett fram heildarúttekt á stöðu umhverfismála hér á landi fyrir tímabilið frá 2000 

og þeir þættir nefndir þar sem árangur telst góður og einnig þeir þættir þar sem úrbóta er þörf. 

Þar kemur fram að staðan sé almennt góð hvað varðar loft- og vatnsgæði landsins. 

Kolefnisúblástur er tiltölulega lítill vegna notkunar vatnsafls- og jarðvarmaorku sem er 85% 

af orkunotkun landsins. Dregið hefur úr útblæstri og almennt er loftgæði talin góð, jafnvel á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem þriðjungur landsmanna býr.  Um 20%  landsvæðis er undir 

einhverskonar náttúruvernd og einungis 1% landsvæðis er manngert og grunnvatn er 

einstaklega gott. Aðgengi að ósnortinni náttúru er gott sem kallar á fjölgun ferðamanna en það 

er einn þáttur sem veldur áhyggjum vegna álags á umhverfið þar sem lífríki er viðkvæmt á 



  

16 
 

mörgum stöðum. Álag vegna ásóknar ferðamanna í óspillta náttúru getur haft alvarlegar 

afleiðingar. Jarðvegseyðing er vandamál sem nær yfir nærri helming landsins og ógnar bæði 

gróðri og dýralífi.  (OECD, 2014). 

Skýrsla OECD fjallar um stjórnsýslu umhverfismála í einum kaflanum og fram kemur að 

Ísland hafi náð árangri í að styrkja stofnanaumhverfi og umhverfislöggjöf vegna aðildar 

sinnar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) en einn fylgifiskur aðildar er skuldbinding Íslands 

til að innleiða umhverfislöggjöf Evrópusambandsins (ESB) að undanskilinni löggjöf um 

náttúruvernd (ESB) (OECD, 2014). Löggjöf ESB er umfangsmikil, stuðlar að sjálfbærri þróun 

og byggir á fyrirbyggjandi aðgerðum gegn umhverfisspjöllum og mengunarbótareglunni (e. 

polluter pays principle). Innleiðing umhverfislöggjafar í gegnum EES er aðallega á sviði 

mengunar- efna- loftslags- og úrgangsmála (Evrópuvefurinn, á.á.). Innleiðing löggjafarinnar 

hefur þótt viðunandi en þó hefur hægt á henni vegna kostnaðar sem hefur áhrif á getu stofnana 

til að sinna greiningar- og úrlausnarvinnu til úrbóta á lagalegum og rekstrarlegum þáttum. 

Skýrslan tiltekur útvíkkun verkefnasviðs umhverfisráðuneytisins sem jákvæðan þátt í 

umhverfisstefnunni. Þess skal getið hér að auðlindastjórnun var færð í ráðuneytið árið 2012 

og það var nefnt umhverfis- og auðlindaráðuneytið Sérstaklega er tiltekið hversu miklu máli 

stofnun Umhverfisstofnunar skiptir í samþættingu verkefna og umsýslu en stofnunin er ein af 

fjórtán stofnunum sem styðja við ráðuneytið í umhverfismálum og jafnframt sú mikilvægasta. 

Þrátt fyrir þennan árangur er ljóst að til að bæta skilvirkni í framkvæmd stefna er þörf fyrir 

styrkingu og skýra verkaskiptingu í umhverfislegri stjórnsýslu. Einnig kemur fram að nýta 

ætti vísindasamfélagið betur til að ýta undir faglegan grunn í stefnu stjórnvalda á sviði 

umhverfismála (OECD, 2014) en það er eitt af því sem kemur einnig fram samkvæmt áliti 

sérfræðinga á mati umverfislegrar sjálfbærni Íslands sem gert var hjá Stofnun 

stjórnsýslufræða og stjórnmála og niðurstöður voru birtar í skýrslu árið 2014 (Lára 

Jóhannsdóttir, Brynhildur Davíðsdóttir og Snjólfur Ólafsson, 2014). 

3.2 Umhverfisleg sjálfbærni Íslands 
Einn þeirra þriggja þátta sem falla undir sjálfbærnihugtakið er umhverfisleg sjálfbærni og felst 

í því að ganga ekki á gæði náttúrunnar. Umhverfisleg sjálfbærni (e. environmental 

sustainability) er hliðstæð sjálfbærri þróun en tekur einungis til umhverfisþáttarins og hefur 

það að markmiði að afleiðingar þróunar leiði ekki af sér ágang á gæði náttúrunnar (Lára 

Jóhannsdóttir o.fl., 2014). Umhverfisþátturirnn er afar mikilvægur í sjálfbærri þróun því 

umhverfið er undirstaða þess að þróun á samfélags- og efnahagssviðinu geti átt sér stað  

(Winter, 2008).  Til að fá mynd af því hvernig umhverfislegri sjálfbærni er háttað á Íslandi var 
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gerð rannsókn á vegum Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála árið 2014 (Lára 

Jóhannsdóttir o.fl., 2014). Rannsóknin sem var gerð á stöðu og aðkomu stjórnvalda að 

umhverfislegri sjálfbærni Íslands var framkvæmd með rýnihópum þar sem valdir voru 42 

sérfræðingar til umræðna um umhverfislega þætti með áherslu á sjálfbærni. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá sýn á umhverfislega sjálfbærni Íslands, hvaða styrkleikar og 

veikleikar eru fyrir hendi sem og að draga fram hugmyndir um úrbætur. Það kemur fram í 

greininni að þrátt fyrir að hópunum hafi verið ætlað að varpa ljósi á umhverfislega þætti og 

stöðu umhverfislegrar sjálfbærni á Íslandi komu einnig fram áherslur hvað stjórnsýsluleg 

atriði varðar. Þessar áherslur voru svipaðar innan hópanna og sneru að stefnumörkun 

stjórnvalda, lögum og reglum, mælingum, eftirliti, stjórnsýslu, pólitík, hagrænum 

stjórntækjum, hagsmunaaðilum skipulagsmálum, samvinnu og rannsóknum (Lára 

Jóhannsdóttir o.fl., 2014). 

Niðurstöður um stefnumörkun í umhverfismálum sýndu að skammtímahugsun þótti 

ráðandi og af þeim sökum væri oft skortur á stefnumörkun, yfirsýn og framtíðarhugsun. Bent 

var á mikilvægi þess að framtíðarhugsun í umhverfismálum haldi og sé ráðandi við 

stefnumörkun þó svo að stjórnarskipti verði. Einnig var talað um að siðræn sjónarmið skiptu  

máli í þessu sambandi. Ennfrekar kom fram að bagalegt væri fyrir ímynd Íslands að ábyrgð 

gagnvart umhverfinu og þá gagnvart komandi kynslóðum væri ekki nógu sterk, að ekki væri 

hugsað fram í tímann og gerðar langtímaáætlanir sem fylgt væri eftir. Póltísk forgangsröðun í 

umhverfismálum þótti stundum skrýtin t.d. máttti nefna varðandi urðun og nýtingu úrgangs. 

Sérfræðingarnir álítu að brýnna væri að ná málmi og plasti úr urðunarfarvegi heldur en að 

leggja ofuráherslu á nýtingu lífræns úrgangs eins og áherslan er á nú. Þess má þó geta að  

almenn ánægja ríkti um fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands þar sem það byggir á rannsóknum og 

stofntstjórnunarmarkmiðum sem eru í anda sjálfbærrar þróunar. Umsýsla annarra málaflokka 

eins og orkumála var gagnrýnd og til dæmis var gagnrýnt að ekki væri nægilega fjallað um og 

skilgreint betur hvernig nýtingu er háttað á þeirri orku sem virkjuð er. Sérfræðingarnir mátu 

það svo að ekki kæmi nægilega skýrt fram skipting orkunotkunar mtt. nýtingar í  samgöngur, 

stóriðju, matvælaframleiðslu eða útflutnings á orku um sæstreng. (Lára Jóhannsdóttir o.fl., 

2014). 

Í úttekt á umhverfismálum kom fram að útblástur gróðurhúsalofttegunda er aðallega af 

tveimur orsökum. Annars vegar vegna iðnaðar og hins vegar vegna útblásturs frá   bílum og 

skipum. Þó svo að langhæsta hlutfall þeirrar orku sem nýtt er hér á landi sé endurnýjanleg 

orka þá er meirihluti þeirrar orku nýttur til álframleiðslu sem seint verður talinn vistvænn 

iðnaður. Það segir því ekki alla söguna að notuð sé endurnýjanleg orka heldur þarf líka að 
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tilgreina í hvað orkan er nýtt (Snjólfur Ólafsson, David Cook, Brynhildur Davíðsdóttir og 

Lára Jóhannsdóttir, 2014). 

 Í rannsókn Láru Jóhannsdóttur o.fl. (2014) kom enn frekar fram að grunngögn um 

stöðu umhverfismála á Íslandi vantaði en því bent á að forsenda stefnumótunar og ákvarðana 

á sviði umhverfismála væri meðferð og úrvinnsla gagna sem sýna fram á hver staðan er í þeim 

málum. Einnig kom fram í rannsókninni að að fjármagn skorti til að vinna úr þeim gögnum 

sem þó þegar væru til. Bent var á að meðal þeirra þátta sem vantar tölulegar upplýsingar um 

eru losun gróðurhúsalofttegunda frá stóriðju, samgöngum og fiskiflota. Ennfrekar skortir 

grunngögn vegna mælinga á súrnun sjávar sem þó er hagsmunamál fyrir Ísland að leysa vegna 

lifríkis í hafinu í kringum landið og einnig skortir úttektir á menguðustu stöðum á Íslandi en 

forsenda mengunarstjórnar er að þau gögn séu fyrir hendi. Talað var um skort á eftirliti, 

eftirlitskerfum, mælingum og fjármunum til umhverfisvöktunar. Vöntun á þessum þáttum 

þótti bera vott um stjórnsýslulega veikleika. Sýnt þótti að mati sérfræðinganna að æskilegt 

væri að leitast við að setja upp umhverfislega mælikvarða og fara eftir erlendum fyrirmyndum 

til að ná utan um og stjórna umhverfismálum á faglegan máta. Þótti þó faglega hafa verið 

staðið að nýjum náttúruverndarlögum (Lára Jóhannsdóttir o.fl., 2014) en þau voru samþykkt 

2013 og þykja ítarlegri og betri en eldri lög (Umhverfisráðuneytið, 2013). 

 Varðandi innleiðingu á alþjóðlegri löggjöf er EES samningurinn talinn jákvæður með 

tilliti til mats á umhverfisáhrifum og innleiðingu á umhverfislöggjöf. Talið er að ef 

Íslendingar beiti sér geti þeir haft áhrif á alþjóðasamþykktir á sviði umhverfismála. 

  Á pólitíska sviðinu var rætt um að skammtímasjónarmið virðast alltof oft ráða ríkjum, 

m.a. vegna kjörtímabila en einnig vegna áherslna vinstri og hægri flokka sem að stangast oft 

á. Eins og fram kom í kaflanum um stjórnmálaflokkana er nokkur munur á því hvaða áherslur 

stjórnmálaflokkarnir hafa í umhverfismálum. Þá er lítið samhengi á milli aðgerða stjórnvalda 

og umhverfisábyrgðar. Pólitíska ábyrgð vantar þegar að umhverfismálum kemur og 

umhverfisleg sjónarmið víkja fyrir þeim efnahagslegu vegna pólitísks þrýstings og íhlutunar. 

Þetta þykir afar neikvætt út frá sjónarhorni umhverfisverndar. Einnig var rætt um að fjármagn 

er ekki eyrnamerkt framkvæmdum verkefna jafnvel þó búið sé að móta stefnu og setja fram 

framkvæmdaáætlun, hvorki innan ráðuneyta né í fjárlögum (Lára Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu bæði fram á veikleika og styrkleika þegar kemur 

að umhverfislegri sjálfbærni Íslands og að margt væri gagnrýni vert í þeim málum. Á margan 

hátt voru niðurstöður í samræmi við úttekt OECD) á frammistöðu Íslands í umhverfismálum 

(Lára Ólafsdóttir o.fl., 2014; OECD, 2014). 
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3.2 Samantekt 
Í kaflanum hefur verið greint frá hvaða embætti stjórnsýslunnar fara með umhverfismál. 

Greint frá ópólitískri stefnumörkun stjórnvalda og einnig frá stöðu Íslands í umhverfismálum 

frá sjónarhóli sérfræðinga í þessum málaflokki og mati OECD. Frá því að stefnumörkunin 

Velferð til framtíðar var samþykkt árið 2002 hafa stjórnvöld fylgt áherslum og leiðum um 

sjálfbæra nýtingu auðlinda og umhverfismál sem birtar eru í þessu skjali. Umhverfisleg 

sjálfbærni er einn þáttur í sjálfbærri þróun og snýr að umhverfisþættinum í því ferli sem 

sjálfbær þróun er. Niðurstöður rannsókna sýna að margir jákvæðir hlutir eru í 

umhverfismálum en þó nokkuð er um að úrbóta er þörf, sérstaklega þegar kemur að 

stjórnsýslu og stefnumörkun en nokkur skortur er á grundvallarforsendurm eins og 

grunngögnum um stöðu umhverfismála. Því eru forsendur stefnumótana og ákvarðana á sviði 

umhverfismála veikar. Skortur er á eftirliti og umhverfisvöktun. Þessir þættir bera vott um 

srjórnsýslulegan veikleika. Skammtímahugsun þykir of oft vera ráðandi og því vanti yfirsýn 

og framtíðarhugsun í heildina. Nauðsynlegt þykir að stefnumörkun haldist óbreytt þó svo að 

ríkisstjórnarskipti eigi sér stað. Pólitísk ábyrgð í umhverfismálum þykir ekki sterk auk þess 

sem forgangsröðun þykir stundum sérkennileg. Gagnrýnt er að skilgreiningar á hvernig orka 

er nýtt eru ekki til staðar þrátt fyrir að mikið sé talað um hátt hlutfall á nýtingu 

endurnýjanlegra orkugjafa hér á landi. Einnig er það vandamál hversu mikið af 

endurnýjanlegri orku er nýtt í mengandi stóriðju og að útblástur gróðurhúsaslofttegunda er 

alltof mikill á sviði samgangna. Áhersla er á að auka þurfi þekkingu og að nauðsynlegt þykir 

að efla þann vettvang á sviði umhverfismála. 
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4 Orðræðugreining um umhverfismál á Íslandi 

4.1 Greining orðræðu um hnattrænar umhverfisbreytingar 
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson skoðaði íslenska orðræðu um umhverfismál í opinberum 

skjölum og blaðagreinum í grein sem kom út árið 2005 (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005).  

Markmið Ingólfs var að greina tengingu íslenskrar þjóðernishyggju í orðræðu á Íslandi um 

hnattrænar umhverfisbreytingar á því tímabili þegar umræður um aðild að Kyoto bókuninni 

áttu sér stað. Ingólfur greindi orðræðu frá seinnihluta ársins 1997 til vors 2002, eða þegar 

Ísland fullgilti Kyoto bókunina um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Í greininni er 

einblínt á hvernig þjóðernislegar staðhæfingar eru notaðar í umræðum til að leggja áherslu á 

ábyrgð og hlutverk Íslands til að leggja sitt af mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar, 

varpa ljósi á það hvernig alþjóðahyggja og þjóðernishyggja takast á í orðræðunni og hvernig 

vísað er í auknum mæli til vísindalegrar þekkingar þegar rætt er um umhverfismál. 

Í greiningu Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2005) var það einkum þrjú megin atriði sem 

mikilvæg eru í samhengi við umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Í fyrsta lagi sú staðhæfing að 

íslenskar vatnsaflsvirkjanir komi til með að bjarga orkuframleiðslu fyrir álver svo að ekki 

þurfi að brenna kolum annars staðar í heiminum vegna þeirrar framleiðslu. Orðræðugreiningin 

sett spurningamerki við þessa staðhæfingu þar sem íslensk orkuframleiðsla í þessum geira er 

ekki það viðamikil að hún komi til með að bjarga heiminum frá afgerandi 

umhverfisbreytingum. Fyrir utan að ekki væri gerlegt að framleiða slíka orku án þess að 

sökkva víðáttumiklum landsvæðum undir vatn og þar af leiðandi er þessi staðhæfing í 

mótsögn við staðhæfing tvö sem segir að þar sem landið sé einstakt og stærsta óbyggða og 

ósnortna svæði í Vestur- Evrópu beri þjóðinni skylda til að vernda landsvæðið.  Það að ætla 

að vernda landsvæði um leið og byggðar verði vatnssaflsvirkjanir er illgerlegt þar sem  

umrætt landsvæði færi undir vatn og það er verndarsvæði sem tiltekið er í Ramsar 

samningnum  um verndun vatnasvæða. Íslendingar eru aðilar að þeim samningi og þar af 

leiðandi bundnir honum. Í þriðja lagi kemur fram í orðræðunni sú staðhæfing að Íslendingar 

geti lagt mikið á vogarskálarnar til bjargar veröldinni með því að leggja fram landsvæði fyrir 

landgræðslu og skógrækt þar sem aðstæður  hér á landi til þess séu einstakar. Undirtónninn í 

þessari staðhæfingu er móralskur á þann hátt að Íslendingar eigi að bæta fyrir syndir forfeðra 

sinna sem eyðilögðu landið og eyddu skógum sem voru hér við upphaf landnáms, með 

skógarhöggi og ofbeit húsdýra. Að það sé því siðferðisleg skylda landsmanna að vernda 

náttúruna og vinna að endurheimtingu gróðurs til að bjarga umhverfisáhrifum annarsstaðar í 
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heiminum með bindingu kolefnis í gegnum landgræðslu og fá viðurkenningu á því í 

alþjóðasamningum sem framlag til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda. 

Orðræðan bar með sér sterka þjóðernishyggju og þjóðrembing. Ingólfur talar um að það sé 

í samhengi við að  nýting vatnsafls til að framleiða raforku sé orðin nokkurs konar þjóðartákn 

fyrir það hversu færir Íslendingar séu í að beisla náttúruöflin (Stefán Pálsson, 2002: Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2005). 

4.2 Greining orðræðu um stefnu Íslands í loftslagsmálum 
Auður H. Ingólfsdóttir greindi stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum á 

tímabilinu frá 1990 til 2005 og setti fram niðurstöður sínar kaflanum Stefna Íslands í 

samningum um loftslagsbreytingar (2008). Í kaflanum er ferlið rakið frá því að 

Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar var gerður, í gegnum 

samþykkt Kyoto bókunarinnar, samninga um sveigjanleikaákvæði og reglur um 

kolefnisbindingar og að áframhaldandi umræðum um framtíð alþjóðasamninga um 

loftslagsmál. Í kaflanum kemur fram að Íslendingar hafi í fyrstu ekki haft mikinn áhuga á 

þessum samningum og jafnvel talað um að taka ekki þátt í alþjóðlegum samningaviðræðum af 

þessum toga. Hins vegar var ekki mikil áhersla í þá áttina þar sem það var talið geta skaðað 

ímynd landsins og hagsmuni þess gagnvart öðrum ríkjum að standa fyrir utan samkomulagið. 

Í rannsókninni var greint hver stefna Íslands var í loftslagsmálum, hverjir voru helstu 

hagsmunir landsins og hvort þeir væru sambærilegir markmiðum alþjóðasamfélagsins um að 

koma í veg fyrir hættulegar breytingar á loftslagi jarðarinnar. Jafnframt skoðaði hún hvort 

íslensk stjórnvöld styddu þá stefnu að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu og að 

hvaða marki áherslan hafi verið á sérhagsmuni. Auður skoðaði stefnu Íslands og 

samningviðræður sem áttu sér stað á fyrrgreindu tímabili og þar með hvernig orðræðan um 

þennan málaflokk birti misumunandi skoðanir manna. 

Skiptar skoðanir voru meðal ráðamanna á Íslandi í aðdraganda og á meðan á 

samningaviðræðunum stóð. Ráðherra í ríkisstjórn Íslands á þessum tíma Guðmundur 

Bjarnason var á þeirri skoðun að alþjóðasamfélagið þyrfti að taka á þeim vanda sem 

loftslagsbreytingar af mannavöldum skapa. Hann benti á að taka þyrfti alvarlega niðurstöður 

vísindamanna sem sýndu fram á hlýnun jarðar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda út í 

andrúmsloftið. Guðmundur ritaði grein i Morgunblaðið þar sem hann segir. 

 

Þær raddir heyrast sem andmæla niðurstöðum vísindanefndarinnar, og 

segja að náttúran sé duttlungafull og að ekki séu traustar vísindalegar 

forsendur fyrir þeim útreikningum sem gerðir hafa verið. Eflaust má 
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finna snöggan blett í þeim fjölmörgu vísindalegu athugunum sem 

gerðar hafa verið á gróðurhúsaáhrifum en ég tel að í þessu máli eins og 

í svo mörgum öðrum beri stjórnvöldum að marka stefnu á grundvelli 

bestu fáanlegu upplýsinga um málið. Í ljósi þess hve 

afleiðingarnargætu orðið skelfilegar, er aðgerðarleysi ekki valkostur. 

(Guðmundur Bjarnason, 1997 í Auður H. Ingólfsdóttir, 2008). 

 

Hins vegar var lítið um undirtektir hjá öðrum ráðamönnum og þeir kusu jafnvel að draga í efa 

hættuna af völdum loftslagsbreytinga. Margir þeirra létu áhyggjur af loftslagsbreytingum ekki 

á sig fá. Þeirra aðaláherslur lutu að því að hömlur yrðu ekki settar á rétt Íslendinga til að nýta 

endurnýjanlegar orkulindir sínar og var það mikið hagsmunamál. Í megindráttum bentu 

niðurstöður Auðar til þess að þó svo íslensk yfirvöld tækju þátt í samningaferlinu og 

undirrituðu bókunina væri veruleikinn sá að Ísland styddi meira í orði en verki stefnu um að 

draga úr hnattrænni losun gróðurhúsalofttegunda þar sem áhersla stjórnvalda hér á landi hafi 

verið meiri á sérhagsmuni landsins og það að samningar skertu hvorki né hindruðu 

efnahagsuppbyggingu hér á landi. Sem svar við skrifum Auðar um stefnu stjórnvalda í 

loftslagsmálum 2001-2005 gerði Guðrún Guðjónsdóttir framhaldsrannsókn á stefnu íslenskra 

stjórnvalda í loftslagsmálum og voru niðurstöður greiningar hennar í samræmi við bæði 

rannsókn Ingólfs Ásgeirs (2005) og Auðar (2008) um ósamræmi í orðræðu. 

 

4.3 Orðræðugreining á samningaviðræðum Íslands um loftslagsmál 
Sem svar við skrifum Auðar um stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum 2001-2005 gerði Guðrún 

Guðjónsdóttir rannsókn á stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og samningagerð um nýjan 

loftslagssamning frá 2007 - 2012. Guðrún gerði orðræðugreiningu á stefnu stjórnvalda í 

skýrslum, ræðum og blaðagreinum til að greina hvaða orðræða var ráðandi um stefnu 

stjórnvalda í loftslagsmálum  og samningagerð um málaflokkinn. Markmiðið var að sjá hvort 

stefnubreyting hefði átt sér stað á tímabilinu en um tvö kjörtímabil var að ræða þar sem ólíkir 

stjórnarflokkar fóru með völd. Rannsókn Guðrúnar leiddi í ljós þrjú ráðandi þemu í 

orðræðunni. Í fyrsta lagi að ,,Íslandi standi við skuldbindingar sínar“, í öðru lagi að, ,,Ísland 

verði í fararbroddi í baráttunni gegn loftslagsbreytingum“ og í þriðja lagi þema um   

,,sérstöðu Íslands“. Greining Guðrúnar leiddi meðal annars í ljós viðsnúning í orðræðunni um  

,,sérstöðu Íslands“. Orðræðan snerist úr þeirri staðhæfingu,  
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Að sérstöðu landsins eigi að nýta til að byggja upp álver og iðnað sem gæti farið úr 

landi og á staði þar sem jarðefnaeldsneyti er nýtt til orkuframleiðslu og enn fremur 

að sérstaðan geti leitt til þess að Ísland verði í fararbroddi í ,,loflagsvænni“ 

álframleiðslu í heiminum (Guðrún Guðjónsdóttir, 2012) 

 

 í að, ,,... sérstaða landsins birtist fremur í framlagi Íslands til heildarhagsmuna, hún geti verið 

þungt lóð á vogarskálar baráttunnar gegn loftslagsbreytingum á alþjóðavísu. Þessi sérstaða 

felist nú í útflutningi á þekkingu og loftslagsvænni tækni“ (Guðrún Guðjónsdóttir, 2012). Í 

stað þess að vera grunnur að uppbyggingu á sérhagsmunum á Íslandi þá yrði hún grunnur að 

heildarhagsmunum í þágu betra umhverfis og lífsskilyrða hnattrænt. Í megindráttum leiddi 

greining Guðrúnar í ljós viðsnúning í orðræðunni um loftslagsmál og hvernig það skiptir máli 

hver talar, við hvaða aðstæður og á hvaða tíma og hvaða hagsmunir eru í húfi (Guðrún 

Guðjónsdóttir, 2012). 

4.4 Samantekt 
Orðræðan í þessum þremur rannsóknum gefur vel til kynna hversu miklu máli skiptir hvernig 

hlutirnir eru sagðir og á borð bornir og jafnframt hvaða máli það skiptir hver talar. Í öllum 

greinunum þremur koma fram þversagnir í umræðunni um umhverfismál. Í grein Ingólfs 

Ásgeirs er athyglisvert hvernig orðræða Íslendinga felur í sér hagsmunatengda orðræðu sem 

falin er í þeirri ímynd sem sett er fram og að Íslendingar nota ímynd landsins sem forsendur 

fyrir viðurkenningu á alþjóðavísu. Að vísað sé í hversu mikið Ísland hafi til málanna að leggja 

og að umhverfismál á Íslandi muni hafa afgerandi áhrif á það að hindra hnattrænar 

umhverfisbreytingar. Þetta styður rannsókn Auðar sem sýndi fram á að Íslendingar eru gjarnir 

á að taka einungis þátt ef um er að ræða að þeir hafi af framkvæmdum einhvern ávinning og 

að oft sé ekki annar ásetningur sem kemur þeim af stað í þá átt. Í grein Guðrúnar kemur fram 

hvernig hægt er að hagræða orðræðunni til að setja fram þær niðurstöður sem æskilegt þykir 

að fá fram, þegar andstæð sjónarmið eru annars vegar. Með því að benda á þann tvískinnung 

sem orðræðan býður upp á að annars vegar, að beita þeim rökum að sérstaða landsins sé 

fólgin í baráttu gegn loftslagsbreytingum þegar í raun er þar um að ræða sérhagsmuni Íslands í 

álframleiðslu, og hins vegar að sérstaða Íslands sé fólgin í því að flytja út þekkingu á 

endurnýjanlegri orku til að leggja sitt á vogarskálarnar í baráttunni gegn umhverfisáhrifum á 

alheimsvísu (Guðrún Guðjónsdóttir, 2012). Það er því mikilvægt að taka inn í myndina hver 

segir hlutina, á hvaða tíma og í hvaða tilgangi orðræðunni er beitt þegar verið er að greina 

orðræðu. Í næsta kafla er fjallað um umhverfisstefnur stjórnmálaflokka sem voru við 

stjórnvölinn þegar sú orðræða fór fram sem er til greiningar í þessari ritgerð. 
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5 Umhverfisstefnur íslenskra stjórnmálaflokka 
Til að skoða hvernig umhverfissjálfsmynd stjórnvalda birtist á ákveðnu tímabili er rétt að 

skoða fyrst hvaða áherslur hafa verið í umhverfisstefnum þeirra stjórnmálaflokka sem mynda 

í ríkisstjórn á hverjum tíma. Þeir stjórnarflokkar sem um ræðir á tímabili þessarar rannsóknar 

eru Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð. Eftir 

Alþingiskosningar árið 2007 mynduðu Samfylking og Sjálfstæðisflokkur ríkisstjórn sem var 

við stjórnvölinn í tvö ár eða þar til Búsáhaldabyltingin varð til þess að sú ríkisstjórn varð að 

fara frá í febrúar 2009. Við tók verkefnastjórn Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – 

græns framboðs og síðan var efnt til kosninga þar sem kjörin var ríkisstjórn sömu flokka sem 

tók við stjórnataumunum 1. maí 2009 og var hún við völd fram að kosningum árið 2013 en þá 

tók við ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. 

5.1 Umhverfisstefna Samfylkingarinnar 
Í stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar árið 2003 kemur fram að Samfylkingin álíti að náttúra 

Íslands sé fjársjóður sem ber að vernda en að sama skapi nýta skynsamlega. Talað er um 

nauðsynlegar umbætur á sjávarútvegsstefnu landsins og að við þær umbætur verði að leggja 

áherslu á vistvænar veiðar, bera virðingu fyrir lífríki í hafinu og sjálfbæra nýtingu stofna. 

Leggja þarf grunn að skynsamlegri landnotkun, verndun jarðminja og lífríkis og sjálfbæra 

nýtingu auðlinda en til að það sé hægt þarf að kortleggja náttúru landsins og skrásetja. Gera 

þarf ráðstafanir til að draga úr losun skaðlegra lofttegunda og virkja þarf hagræn stjórntæki til 

verndunar umhverfinu  (Samfylkingin 2003). 

Árið 2005 segir í stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar að Íslendingar eigi að vera í 

fararbroddi alþjóðasamstarfs gegn eyðileggingu auðlinda jarðarinnar. Ennfremur telur 

Samfylkingin að náttúru- og umhverfisvernd eigi að vera meðal forgangsmála stjórnvalda. 

Takmarkaðar auðlindir eigi að vera þjóðareign og er þar átt við jarðhita, fiskinn í sjónum 

umhverfis landið og orku fallvatna. Þessar auðlindir beri að nýta á grundvelli jafnræðis og 

gegn gjaldi (Samfylkingin, 2005). Samfylkingin gefur út stjórmálaályktun eftir hvern 

landsfund og hafa viðbætur við stefnu fylkingarinnar í umhverfismálum verið settar inn eftir 

hvern fund, hún dýpkuð og gerð ítarlegri. Umhverfismál og náttúruvernd fara stigvaxandi og 

taka meira pláss í stefnu Samfylkingarinnar eftir því sem árin líða  (Samfylkingin, 2013). 

Fyrir kosningar árið 2007 gaf Samfylkingin út ritið Fagra Ísland þar sem koma fram 

tillögur hennar um hvernig styrkja megi stöðu náttúru- og umhverfisverndar á Íslandi. Í ritinu 
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er talað í anda sjálfbærni um að afhenda beri náttúru Íslands til næstu kynslóða, jafn verðmæta 

og  hún var fengin í hendur þessari kynslóð. Virði náttúrunnar skal ekki mæla einungis með 

hefðbundnum hætti heldur er náttúran auðlind í sjálfu sér og nýting náttúrugæða á að vera 

sjálfbær. Náttúruvernd er því ein tegund nýtingar og gæti á endanum verið sú arðmesta. Lögð 

er áhersla á ímynd landsins en þó einnig tengsl íbúa við landið og náttúru. Samfylkingin 

leggur mikla áherslu á gerð Rammaáætlunar um náttúruvern sem yrði lögð til grundvallar 

framtíðar-, lands- og aðalskipulagi sveitarfélaga. Útlistun á því hvernig flokka megi 

náttúrusvæði eftir nýtingargildi er lögð fram í stefnunni. Einnig er lögð mikil áhersla á að 

stóriðjuframkvæmdum verði frestað þar til áætlanir og mat á náttúrusvæðum hafa verið gerð 

og að verndun verðmætra náttúrusvæða hafi verið tryggð. Samfylkingin bendir á að lagastoð 

náttúruverndar sé veikburða og umsjón með rannsóknum sé í höndum fyrirtækja og yfirvalda í 

orkuiðnaði.  Áhersla er á stækkun þjóðgarða og friðlanda og verndun einstakra náttusvæða og 

minja. Að mati Samfylkingarinnar eiga íslensk stjórnvöld að taka aukna ábyrgð og auka 

þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi í loftlagsmálum og að Íslendingum sé skylt að standa við 

Kyoto bókunina. Samfylkingin styður gerð langtímaáætlunar um samdrátt í losun 

gróðurhúsalofttegunda og auka þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi og koma á framfæri 

íslenskri tækni til að nýta hreina orku. Samfylkingin vill að gerð verði, fyrir Íslands hönd, 

metnaðarfull áætlun um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og að eftir 2012 þegar Kyota 

bókuninni sleppir verði stuðst við þessa áætlun. Einnig telur Samfylkingin rétt að Alþingi 

staðfesti Árósarsamninginn sem er frá 1998 og hvetur til gagnsæis og lýðræðislegrar þátttöku 

almennings í ákvarðanatöku um umhverfismál. Beita ætti hagrænum hvötum til að draga úr 

notkun á mengandi eldsneyti í samgöngum og einnig að hvetja til orkusparnaðar í 

sjávarútvegi. Hvetja ætti til notkunar á minna mengandi eldsneyti með lækkun á tollum á 

sparneytnar bifreiðar og þær bifreiðar sem nota vistvænna eldsneyti. Styðja ætti rannsóknir á 

þeim sviðum þar sem verið er að prófa árangur með vetni sem eldsneyti á bíla og skip í stað 

olíu og bensíns, einkum þar sem samvinna er við erlenda aðila í fremstu röð. Einnig vill 

Samfylkingin auka áhrif almennings á umfjöllun um umhverfismál. Samfylkingin telur ekki 

rétt að tengja á milli samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda og minnkandi hagvaxtar 

(Samfylkingin, 2007). 

Í landsfundarályktun frá 29. mars 2009 kemur fram að Samfylkingin telur að stjórnarskrá 

Íslands ætti að verða breytt til að hún geti orðið grundvöllur náttúruverndar á landinu og að 

Ísland verði í fararbroddi á alþjóðavísu hvað varðar loftlagsmál og nýtingu jarðvarma. 

Samylkingin vill að Ísland verði fyrst allra ríkja til að nota einungis hreina innlenda orku í 
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samgöngur, atvinnulíf, til hitunar húsa og fiskveiða og að arður af auðlindum, þ.m.t. 

fiskveiðum verði nýttur í þágu þjóðarinnar  (Samfylkingin, 2009). 

 

5.2 Umhverfisstefna Sjálfstæðisflokksins 
Stefna Sjálfstæðisflokksins í einstökum málaflokkum er mótuð á landsfundi auk þess sem 

sérstök stjórnmálaályktun frá hverjum landsfundi er lögð fram. Árið 2007 segir í 

umhverfisstefnu flokksins, sem ber yfirskriftina Nýir tímar – á traustum grunni, að sjálfbær 

þróun í nútíð og framtíð snúist um velferð  mannkyns á jörðinni. Sjálfstæðisflokkurinn leggur 

áherslu á sérstöðu Íslendinga á sviði umhverfismála og mótar stefnu sína með tilliti til þeirra 

sérstöku aðstæðna sem landsmenn búa við og með hliðsjón af þeim tækifærum sem þeir hafa 

(Sjálfstæðisflokkurinn, 2007). 

Sjálfstæðisflokkurinn telur brýnt að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vill auka 

nýtingu á vistvænum orkugjöfum úr endurnýjanlegum orkulindum. Stefnt var að því að árið 

2012 yrðu 35% bifreiða í eigu ríkisins knúnar vistvænum orkugjöfum. Vilji er til að herða 

viðurlög við umhverfisspjöllum af hverju tagi sem er og að viðurlagaákvæði þurfi að vera 

skýr í lögum og hafa ber að leiðarljósi að þeir sem menga borgi fyrir tjón sem af menguninni 

hlýst (e. polluter pays). Efla ber eftirlit og mengunarvarnir við strendur landsins og á 

vatnsverndarsvæðum. Bæta þarf ávinning af virkri umhverfisstjórnum og nýta ætti hagræna 

hvata til endurvinnslu. Flokkurinn leggur áherslu á betri nýtingu hráefna og orku, meiri 

framleiðni, minni sóun og að verðmætasköpun þurfi að vera vaxandi, sem þáttur í virkri 

umhverfisstjórnun. 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á einkaframtak við rekstur þjóðgarða og vill frekari 

samvinnu einka- og opinberra aðila við verndun og nýtingu á auðlindum eins og hálendinu 

sem þurfi að nýta á sjálfbæran hátt. Flokkurinn varar við byggingu vega á hálendinu nema að 

vel athuguðu máli. Ennfremur telur flokkurinn koma til greina að innheimta gjöld fyrir 

umferð á viðkvæmari svæði, til að takmarka fjölda ferðamanna, sem þátt í verndun þeirra.

 Flokkurinn leggur áherslu á endurheimtingu votlendis sem og vill stöðva gróður- og 

jarðvegseyðingu og efla náttúrulega birkiskóga, sem er forgangsatriði og þar með stuðla að 

bindingu koltvísýrings. Sjálfstæðisflokkurinn er í meginatriðum fylgjandi tillögu um tvíþætta 

nýtingar- og verndaráætlun auðlinda í jörðu og vatnsafls. Hins vegar álítur 

Sjálfstæðisflokkurinn að nýtingar- og afnotaréttur auðlinda eigi að vera í höndum einkaaðila 

og að ríkisvaldið eigi einungis að fara með fullveldisrétt þjóðarinnar yfir auðlindunum og sjá 

til þess að reglur séu skýrar, til að fyrirbyggja skammtímasjónarmið og einnig að setja skorður 

við nýtingu og afnot af auðlindum til að tryggja að þær verði til staðar fyrir komandi 
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kynslóðir. Sjálfstæðisflokkurinn er hlynntur sjálfbærri nýtingu auðlinda þar sem Íslendingar 

eigi mikið undir þegar að auðlindum kemur en minnir á að sjálfbær þróun snúist um velferð 

mannkyns og þar sem maðurinn sé hluti af umhverfinu megi ekki gleyma því að hann eigi 

sinn rétt þegar kemur að mati á umhverfisáhrifum framkvæmda (Sjálfstæðisflokkurinn, 2007). 

Ályktun nefndar um umhverfismál og auðlindanýtingu frá 2009 hljóðar í meiginatriðum 

eins og ályktunin 2007 en örlítið breyttar áherslur koma þó fram, einkum sem ítarlegri útlistun 

á þeim stefnumálum sem þegar eru tiltekin (Sjálfstæðisflokkurinn, 2009). Flokkurinn styður 

eindregið gas- og olíuvinnslu innan íslenskrar lögsögu ef þær auðlindir finnast á 

Drekasvæðinu og leggur áherslu á að skipting hafsvæða og nýting auðlinda verði í samræmi 

við Hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna (Sjálfstæðisflokkurinn, 2013). Auk þessa leggur 

Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að heimila beri gjaldtöku fyrir aðgang að náttúrperlum 

landsins til að vernda náttúruna og stýra ferðamannastraumi (Sjálfstæðisflokkurinn, 2009). 

 

5.3 Umhverfisstefna Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs 
Vinstrihreyfingin – grænt framboð setti fram stefnuyfirlýsingu sína sem var samþykkt á 

stofnfundi flokksins árið 1999. Í einum kafla stefnuyfirlýsingarinnar er fjallað um náttúru og 

umhverfi. Þar segir að Vinstrihreyfingin - grænt framboð vilji varðveita sjálfstæði þjóðarinnar 

og forræði yfir eigin auðlindum. Náttúruauðlindir eigi að vera í eigu þjóðarinnar og þær eigi 

að nýta í þágu hagsmuna almennings án þess þó að ganga á umhverfið. Ennfremur segir að 

skattkerfið eigi að hvetja til umhverfisverndar og að taka þurfi upp grænan þjóðhagsreikning 

og meta verðmæti ósnortinnar náttúru. Atvinnuvegir og fyrirtæki þurfi að laga sig að kröfum 

um sjálfbæra þróun og vistvæn framleiðsluferli og að varðveita þurfi hreinleika landsins í 

þágu almannahagsmuna og til að treysta atvinnulíf og framleiðslu og sölu á hollum 

neysluvörum. 

 Vinstrihreyfingin – grænt framboð leggst gegn mengandi stórvirkjunum og stóriðju sem 

valda mikilli röskun á náttúrunni og styður sjálfbæra orkustefnu. Hálendi landsins á að 

vernda, stofna þar friðlönd og stóra þjóðgarða. Landslag, lífríki og jarðmyndanir þarf að 

vernda með skipulagi og heildstæðri löggjöf. Fiskveiðar skulu vera vistvænar og 

uppvaxtarsvæði nytjafiska skulu vernduð. Hreyfingin leggur áherslu á bindandi sáttmála á 

alþjóðavettvangi og á öfluga alþjóðlega samvinnu um umhverfismál og úrslitaatriði í 

umhverfismálum fyrir Íslendinga er verndun hafsins gegn mengun. Vinstrihreyfingin – grænt 

framboð vill stuðla að aðkomu almennings til uppbyggingar á vistvænu samfélagi og sem 
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bestri samvinnu við samtök áhugafólks um umhverfisvernd (Vinstrihreyfingin – grænt 

framboð, 2014). 

 Umhverfishópur sem stofnaður var innan Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs árið 

2005, vann að endurskoðun umhverfisstefnu flokksins og með vinnu hópsins auk annarra 

breytinga varð til endurskoðuð umhverfisstefna sem var gefin út í ritinu Græn framtíð (2006). 

Í ritinu er framtíðarstefna flokksins mótuð og framtíðarsýn hans í málaflokknum sett fram. 

Stefnan er þar endurbætt, dýpkuð og nýjum köflum um, loftlagsmál, vatnsauðlindina, 

mengun, náttúrusiðfræði og stjórnsýslu er bætt við. Í grunninn er umhverfisstefna flokksins 

byggð á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og markast áherslur hans í umhverfismálum af 

henni. Í Grænni framtíð (2006) eru sett fram langtímamarkmið, hvaða leiðir ætti að fara og 

markmið til næstu fimm ára. Umfjöllun um úrbætur í umhverfismálum og náttúruvernd í anda 

sjálfbærrar þróunar er mjög ítarleg í ritinu og markmiðin skýr og hnitmiðuð. Mikil áhersla er 

lögð á að binda umhverfis- og náttúruvernd í lög á öllum stigum stjórnsýslu í landinu. Áhersla 

er á að ljúka þurfi gerð náttúruverndaráætlunar og að hún verði lögð til grundvallar 

rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Vinstihreyfingin – grænt framboð telur 

mikilvægt að Íslendingar axli sína ábyrgð í loftslagsmálum og taki með í reikninginn að 

loftslagsbreytingar eigi sér stað staðbundið ekki síður en hnattrænt. Hreyfingin vill að dregið 

verði úr losun gróðurhúsalofttegunda um 60% miðað við árið 1990, fyrir 2050. Einnig vill 

hreyfingin að Ísland gegni forystuhlutverki í alþjóðasamstarfi um verndun loftlags jarðarinnar 

og að landið verði ábyrgur aðili í því samstarfi. Áhersla er lögð á að Ísland staðfesti 

alþjóðlegar skuldbindingar og samninga um umhverfismál. Vinstrihreyfingin – grænt framboð 

vill að líffræðileg fjölbreytni allra vistkerfa verði vernduð og að tryggt verði að nýting 

náttúrulegra auðlinda verði samkvæmt lögmálum sjálfbærrar þróunar. Mikil áhersla er á 

endurheimtu votlendis. Draga þarf úr losun gróðurhúsalofttegunda og ýta undir notkun 

almenningssamgangna og vistvænni ferðamáta með því að hvetja með skattalegum aðgerðum 

aukna notkun á bílum knúnum endurnýjanlegum orkugjöfum. Vinstrihreyfingin – grænt 

framboð leggur áherslu á að draga úr mengun í íslenskri efnahagslögsögu og að beita þurfi 

mengunargreiðslureglunni (e. polluter pays) á því sviði. Einnig er mikil áhersla á að Ísland 

passi upp á ímynd sína hvað umhverfismál varðar á alþjóðavettvangi og mikið er lagt upp úr 

alþjóðasamvinnu á sviði umhverfismála sem og að Ísland standi við samninga gerða á þeim 

vettvangi (Vinstrihreyfingin – grænt framboð, 2006). 
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5.4 Samantekt 
Þegar stefnur flokkanna í umhverfismálum eru skoðaðar er hægt að sjá áherslumun í stefnum 

þeirra þó svo að í allra víðasta skilningi séu meginatriði þeirra á svipuðum nótum. 

Umhverfismál hafa öðlast aukið vægi í stefnum stjórnmálaflokkanna og það má sjá að 

málaflokkurinn er ekki lengur í litlum klausum neðst eða aftast í stefnunum. Mikið er talað 

um sjálfbærnihugtakið og áhersla á að auðlindir eigi að vera í eigu þjóðarinnar. Hins vegar eru 

grundvallarmunur þegar kemur að því hvernig nýta beri auðlindirnar og hverjir eiga að hafa 

hag af þeim. Við stofnun Samfylkingarinnar er ekki minnst á umhverfismál og ekki á fyrsta 

flokksfundi hennar. Það er ekki fyrr en í stjórnmálaályktun ársins 2003 að umhverfismál eru 

nefnd í stefnu fylkingarinnar. Umhverfismál fara hins vegar vaxandi að umfangi innan stefnu 

Samfylkingarinnar eftir því sem á líður og hafa fengið meira vægi að sama skapi en eftir sem 

áður er umfjöllun um þau mjög samfélagsmiðuð með áherslu á lýðræði og velferð 

almennings. Áhersla á náttúruvernd hafa einnig skerpst og talað er gegn stóriðjustefnu. Einnig 

er mikil áhersla lögð á að umhverfið verði flokkað eftir nýtingar- og verndargildum sem 

æskilegt er að verði sett í lög sem fyrst. 

Stefna Sjálfstæðisflokksins er frábrugði stefnum hinna að því leyti að flokkurinn leggur 

mikla áherslu á aðkomu einkageirans að nýtingu og afnotum auðlinda sem og rekstri 

þjóðgarða. Sjálfstæðisflokkurinn vill að einkaaðilar sjái um rekstur, stjórnun og nýtingu á 

auðlindum og að stjórnvöld eigi að hafa umsjón með regluverki til að hagsmunir komandi 

kynslóða verði ekki skertir. Umhverfisstefna Sjálfstæðisflokksins er mjög nýtingarmiðuð og 

talað er um ábyrga umgengni og stjórnun auðlinda. 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð er svokallaður ,,grænn“ flokkur en það er flokkur sem 

hefur umhverfisvernd og vistvæn gildi sem meginsjónarmið og er sú stefna ráðandi í 

framsetningu hreyfingarinnar. Hreyfingin leggst almennt gegn mengandi stóriðju. Þrátt fyrir 

þetta eru samfélagslegir þættir nefndir sem grundvallarástæður náttúruverndar á sumum 

sviðum en kjarni stefnunnar er umhverfissinnaður og viðmið sjálfbærrar þróunar eru höfð að 

leiðarljósi með áherslu á umhverfisþáttinn. Stefnur flokkanna eru því á margan hátt með 

áherslur á sömu sviðum umhverfismála en þó eru áherslurnar á hverju sviði mismunandi. 

Þegar áherslur eru mismunandi á milli þeirra flokka sem eru við stjórnvölinn er hætt við að 

staðan í umhverfismálum sé ekki nægilega skýr. 
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6 Aðferðafræði og úrvinnsla gagna 

6.1 Aðferðir 
Þær aðferðir sem valdar eru þegar gera á rannsókn, þurfa að vera þess eðlis að geta ávarpað 

rannsóknarspurningar og svarað þeim (Hart, 2005). Aðferðafræðirammi þessarar rannsóknar 

var valinn með þetta að leiðarljósi og er innan sviðs eigindlegra rannsókna. Helsta markmið 

rannsóknarinnar var að draga upp birtingarmynd umhverfissjálfsmyndar stjórnvalda í 

skýrslum til Alþingis á tímabilinu 2007 - 2013. Leitast var við að svara 

rannsóknarspurningunni:  Hver er birting umhverfissjálfsmyndar Íslands í utanríkisstefnu 

stjórnvalda á tímabilinu 2007-2013? 

Rannsóknin var eigindleg og byggðist á orðræðugreiningu, en þeirri rannsóknaraðferð eru 

gerð nánari skil í kafla 2.3 hér á undan. Í þeirri umfjöllun var stuðst við leiðbeiningar Ingólfs 

Ásgeirs Jóhannessonar (2006), um verklag við orðræðugreiningu úr grein hans Leitað að 

mótsögum. Um verklag við orðræðugreiningu. 

Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem útkoma rannsóknarinnar er oft ekki 

fyrirséð heldur byggir á þeim heimildum og gögnum sem tekist hefur að safna. Af þessum 

sökum geta rannsóknarsspurningar því breyst og hvort það gerist fer eftir því hvernig 

innihaldi gagnanna er háttað, hvaða þemu þau mynda og hvað birtist í rannsóknarferlinu 

(Creswell, 2003). 

  Þó svo að rannsóknum sé almennt ætlað að afla nýrrar þekkingar eða bæta við þekkingu 

sem fyrir er á vissum sviðum þá hefur rannsókn sem gerð er ein og sér takmarkaða þýðingu 

sem slík og byggir alltaf á rannsóknum sem hafa áður verið gerðar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Með þessari rannsókn er því ekki verið að finna nýjan sannleika heldur er tilgangurinn 

að varpa ljósi á það hvernig ríkjandi yfirvöld beita orðræðu sinni á sviði umhverfismála og 

hvaða sjálfsmynd þau draga upp í gegnum orðræðuna. Ekki er ætlunin að leggja mat á það 

hversu raunsönn sú birting er eða hvort stjórnvöld hafi staðið við þær stefnur sem þau setja 

fram, heldur aðeins að greina birtingu sjálfsmyndar þeirra í gegnum orðræðuna. Rannsóknin 

verður því að vissu leyti nýr hlekkur í þekkingarþróun á þessu sviði (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Í grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) eru sett fram fimm þrep til að fylgja við 

orðræðugreiningu og er þeim fylgt eftir í þessari rannsókn. Fyrsta þrepið er að velja atburð 

eða málefni til að greina. Í rannsókninni var valið að skoða orðræðu í umhverfisstefnu 
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utanríkisstefnu Íslands á tilteknu tímabili og var efnið valið vegna áhuga höfundar á því að sjá 

hvernig umhverfissjálfsmynd stjórnvalda birtist í skjölum þeirra á hverju kjörtímabili. Hvaða 

,,sannleikur“ kemur fram og hvaða áherslur og átakapunktar eru í orðræðunni. Næsta þrep var 

að velja viðeigandi gögn til að greina við rannsóknina. Þar sem markmiðið var að greina 

sjálfsmyndir í umhverfisstefnu stjórnvalda þurfti að velja tímabil þar sem andstæðir pólar, 

hægri og vinstri voru í ríkisstjórn. Mikilvægt er að velja lykilskjöl ef greina á hugmyndir um 

eitthvert málefni. Því snerist val á gögnum um að skoða umhverfisstefnu stjórnvalda í þeirra 

eigin stefnuyfirlýsingum, skýrslum og ræðum til Alþingis. Rannsóknin afmarkaðist við 

tímabilið 2007 til 2013. Tímabilið nær yfir tvö kjörtímabil ríkisstjórna, þó svo að það fyrra 

hafi verið stutt en engu að síður er þýðingarmikið að skoða það tímabil til að fá samanburð á 

milli kjörtímabila. Höfundur valdi því að skoða tvö kjörtímabil þar sem vinstri og hægri 

flokkar voru í hvorri ríkisstjórn. Miklu máli skiptir að afmarka tímabilið vegna þess 

gagnamagns sem greina á (Ingólfur Ásgeir Jóhanneson, 2006). Nánar er fjallað um gagnaval 

og öflun í kafla 6.2.  Þriðja þrepið felst í að greina gögnin sem fyrir liggja. Hér er mikilvægt 

að lesa og láta verklagið mótast eftir lestrinum. Byrjað var á að lesa gögnin yfir og átta sig á 

hvaða orð eða setningar komu fyrir aftur og aftur. Upphaflega var ætlunin að nota 

gagnagreiningarforritið MAXQDA en það þótti ekki henta til þeirrar skoðunar sem höfundur 

vildi greina og því var það eingöngu notað til að yfirfæra skjölin yfir í ritvinnsluforrit þar sem 

gögnin voru flokkuð og kóðuð (e. coded), þau rýnd ítarlega og leitað að þrástefum eða þemum 

í þeim og þeirri orðræðu sem varpaði ljósi á hvað var verið að setja fram. Fjórða þrepið er svo 

að gera sér grein fyrir átakapunktum í orðræðunni, bæði ljósum og leyndum. Tilganginum 

með orðræðugreiningunni er í rauninni best lýst í þessu  þrepi. Þegar farið var að greina 

gögnin kom í ljós að átakapunktar þeir sem orðræða stjórnvalda birti var í þeim anda sem 

stjórnarflokkarnir höfðu sett fram í stefnum sínum fyrir kosningar en þó var hægt að greina að 

sumar áherslur voru sterkari á milli flokka. Átakapunktar voru ekki afgerandi þó þeir væru til 

staðar. Til dæmis var hægt að greina nokkuð sterkt hvernig Samfylkingin náði 

umhverfisstefnu sinni inn í stefnu ríkisstjórnar þegar hún var með Sjálfsttæðisflokki í 

ríkisstjórn en svo þegar Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð voru saman í 

ríkisstjórn virtust áherslur Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs ná að skína í gegn. 

Tilganginum að greina hvaða hugtök og orðaval rekast á, hvaða sannleiksveldi birtast í 

orðræðunni og hvernig hugtökum er beitt til að laða þau fram er ætlað að nást í þessu þrepi og 

frekari framvindu samkvæmt þrepinu, er lýst í niðurstöðum orðræðugreiningarinnar í 7. kafla 

hér á eftir. Að lokum er svo fimmta og jafnframt síðasta þrepið en það er að skrifa skýrslu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006)  eða greinargerð í ritgerðarformi eins og gert er í þessu 
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verki. Hér á eftir er gagnaöflun og úrvinnslu lýst nánar ásamt því að fjallað er um réttmæti og 

áhættumat. 

 

6.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 
Þar sem rannsóknin er eigindleg og byggir á fyrirliggjandi gögnum er gagnasöfnun 

grundvallaratriði og uppistaða rannsóknarefnisins. Fyrirliggjandi gögn voru valin með það að 

sjónarmiði að svara á sem skýrastan hátt þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi. Einungis var verið að skoða stefnu stjórnvalda en ekki umræðu í stjórnmálum 

almennt og gögnin því valin miðað við þessar forsendur. Þau gögn sem valin voru til 

greiningar eru samstarfs- /stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnanna tveggja sem myndaðar voru á 

kjörtímabilunum 2007-2009, stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar annars vegar, og 2009-

2013 stjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, hins vegar. Skýrslur 

utanríkisráðherra og umhverfisráðherra og auðlindaráðherra, og framsöguræður ráðherranna 

sem fluttar voru á Alþingi við framlagningu skýrslanna. 

Leitað var fanga á vefsíðum utanríkisráðuneytis, umhverfis- og auðlindaráðuneytis og 

Alþingis. Við leit á vefjum ráðuneytanna var flett upp á skýrslum og ræðum og voru þær 

auðfundnar og aðgengilegar í flestum tilfellum. Skýrslur utanríkisráðherra og ræður var hægt 

að nálgast á vef utanríkisráðuneytisins og að sama skapi voru skýrslur og ræður umhverfis- og 

auðlindaráðherra aðgengilegar á vef umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Hins vegar ber að 

geta þess að einungis  eru tvær skýrslur umhverfisráðherra til Alþingis á þessu tímabili og þar 

af er önnur þeirra aðgerðaráætlun í loftlagssmálum (Svandís Svavarsdóttir, 2011) en ekki 

skýrsla um umhverfismál í heildina. Þar sem umhverfismál er mjög víðtækur málaflokkur er 

mikið til af skýrslum, ræðum og skjölum sem fjalla um málaflokkinn á ýmsum vettvangi auk 

þess sem umfjallanir nefnda og skýrslur þeirra eru fjölbreyttar. Það er hins vegar mat 

höfundar að afmarka umfjöllunina við pólitíska stefnu stjórnvalda í þeirra eigin skjölum til 

Alþingis og þykir umhverfisstefnan koma þó nokkuð skýrt í ljós þar. 

Við úrvinnslu gagnanna var leitast við að svara rannsóknarspurningunni í samhengi og 

tengslum við þá fræðilegu umfjöllun og innan þess rannsóknarramma sem settur var upp í 

upphafi. Í upphafi voru gögnin færð í MAXQDA orðræðugreiningaforritið en fljólega var 

fallið frá því að nota það, þar sem forritið þótti ekki henta og voru gögnin því færð í 

ritvinnsluforrit þar sem unnið var úr þeim, þau lesin, flokkuð og kóðuð. Síðan voru gögnin 

prentuð út og rýnd enn frekar. Leitað var eftir þeim þrástefjum sem báru það með sér að varpa 

ljósi á sjálfsmyndir stjórnvalda í gögnunum. Fyrst voru stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnanna 
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tveggja, sem voru við völd á tímabilinu rýndar, því næst ræður utanríkisráðherra og 

umhverfis-og auðlindaráðherra og síðast skýrslur ráðherranna til Alþingis. Til að fá 

tilfinningu fyrir þeim þrástefjum sem birtust í skjölunum voru þau lesin vandlega og 

athugasemdir settar við þau orð eða orðasamhengi sem voru endurtekin. Því næst voru gögnin 

yfirfarin aftur og endurkóðuð þ.e. greind orðasambönd sem voru lýsandi og endurtekin. Eins 

voru greind sérstök orðasambönd eða fullyrðingar sem ekki höfðu áður birst og gáfu til kynna 

nýjar áherslur og gerður samanburður milli skjala. 

Nokkur þrástef voru fljótlega greind í skjölunum sem nánar verða skýrð í köflum hér á eftir 

en þau fjalla um: 

 

o forystu Íslands á alþjóðavettvangi 

o um sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu auðlinda 

o styrkingu Norðurskautsráðsins og styrkingu Íslands í gegnum það 

o hagsmuni Íslands 

o sérstöðu landsins  

 

Þrástefin sem nefnd eru hér að ofan eru lýsandi fyrir þær áherslur sem finna má í skjölunum 

og birtast eins og bylgjur í gegnum orðræðuna á þann hátt að í fyrstu er ítrekað minnst á það 

að Ísland eigi að vera í forystu í umhverfismálum á alþjóðavettvangi með áherslu á sérstöðu 

landsins og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Síðan er hægt að greina stigvaxaandi áherslu og 

umræðu um umhverfismál og norðurslóðir með aukinni áherslu á styrkingu Íslands í gegnum 

Norðurskautsráðið. Í gegnum orðræðuna í skjölunum fléttast svo umræða um hagsmuni 

Íslands og Íslendinga. 

Auk þess að leita eftir og skoða hvaða stef spinnast í gegnum orðræðuna er einnig gefinn 

gaumur að því hvaða heildarmynd umræðan gefur og einnig að því sem ekki er sagt beinum 

orðum þ.e víkjandi orðræðu, því sem ekki er rætt líkt og Ingólfur Ásgeir (2006) og 

póstrúktúralistar (Garðar Ágúst Árnason, 2004), benti á, að gefa þyrfti gaum að. Þrástefjunum 

er ekki raðað eftir vægi en í köflunum sem fjalla um hvert stef fyrir sig er greint frá því hvert 

þeirra hafi meiri eða minni áherslu. 

6.2.1 Réttmæti 
Réttmæti niðurstaðna í rannsókn byggjast á því að nota gögn sem lýsa á sem skýrastan hátt 

því sem verið er að rannsaka (Creswell, 2003). Þar sem hér er verið að rannsaka birtingu 

sjálfsmyndar stjórnvalda í umhverfismálum var talið réttast að skoða þau gögn sem fyrr er lýst 
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þ.e. stjórnarstefnur,  skýrslur og ræður utanríkisráðherra og umhverfis/auðlindaráðherra þar 

sem málaflokkurinn heyrir undir þessa ráðherra. Markmiðið var að komast sem næst því 

hvernig stjórnvöld móta birtingarmynd sjálfsmyndar Íslands, í þeirri stefnu sem þau setja fram 

og er því líklegasti vettvangur til skoðunar sá að rýna í þeirra eigið orðaval og framsetningu á 

stefnu þeirra. Þingskjölin eru þvi talin þau gögn sem gefa réttmætasta mynd af þeirri orðræðu 

sem stjórnvöld viðhafa um frammistöðu sína og áform á sviði umhverfismála. 

 

6.2.2 Áhættumat 
Orðræðugreining er eigindleg rannsóknaraðferð og sem slík byggir hún í grundvallaratriðum á 

túlkun greinandans á þeim gögnum sem fyrirliggjandi eru (Creswell, 2003). Mikilvægt er að 

hafa í huga hver greinandinn er, hvaða bakgrunn hann hefur, menntun, skoðanir og afstöðu 

gagnvart rannsókninni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Rannsakandi getur aldrei aðskilið 

sig alveg frá viðfangsefninu þar sem greiningin byggir á túlkun hans og hugmyndum um 

viðfangsefnið (Creswell, 2003). Ingólfur Ásgeir bendir á (2006) að ekki sé endilega þar með 

sagt að rannsakandi þurfi að vera algjörlega hlutlaus þar sem hlutverk hans er beinlínis að 

túlka mótsagnir orðræðunnar sem hann greinir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Hitt ber 

þó að hafa í huga að tilefni með rannsókninni er þýðingarmikið og því einnig afstaða 

rannsakandans. Hann þarf að vera meðvitaður um framsetningu á niðurstöðum þar sem túlkun 

þeirra er háð siðferðislegri vitund rannsakands (Creswell, 2003) þar sem hann er í raun hluti 

rannsóknarinnar, eða greiningartækið sjálft (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Höfundur 

þessarar rannsóknar hefur þegar gert grein fyrir tilefni sínu og ástæðu fyrir rannsókninni í 

inngangskafla ritgerðarinnar. Ein helsta áhættan þegar verið er að greina orðræðu í 

stefnumótun er sú að ná ekki að aðskilja sig frá efninu, þ.e. að stíga úr fyrir 

greiningarrammann og ná ekki að horfa með gagnrýnum hætti á orðræðu sem maður er sjálfur 

sammála, viðurkennir eða tekur sem almennan sannleika (Carabine, 2001). Ein leið til að 

draga úr þessari áhættu er að fá aðila sem stendur fyrir utan greiningarferlið til að bera saman 

niðurstöður orðræðugreiningarinnar við gögnin sem hún byggir á með það fyrir augum að 

skoða hvort persónulegar skoðanir greinandans hafi of mikil áhrif. Í ferli 

orðræðugreiningarinnar fékk höfundur leiðbeinanda og utanaðkomandi aðila sem ekki hefur 

sérþekkingu í málaflokknum til að gegna þessu hlutverki. Tilgangur með vali einstaklinganna 

var annars vegar að fá sýn sérfræðings og hins vegar að fá sýn leikmanns á réttmæti 

greiningarinnar. 
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6.3 Samantekt 
Í kaflanum hér á undan hefur þeim aðferðum, gagnasöfnun og úrvinnslu sem beitt var við 

rannsóknina verið lýst. Aðferðafræðin lýsir því hvers konar verklag er notað við úrvinnslu 

gagnanna en stuðst er við verklag Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) sem er í fimm 

þrepum og lýsir ferli orðræðugreiningar allt frá því að velja atburð eða málefni til að greina, 

gagnavali, greiningu gagnanna, greiningu átakapunkta og að lokum skrifum á útkomu 

rannsóknar. Eins og segir þá er oft ekki vitað fyrirfram hvaða útkoma verður í eigindlegri 

rannsókn þar sem gögn og heimildir ráða því hvaða stefnu rannsóknin tekur. Með 

gagnaöfluninni er reynt á sem skýrastan hátt að svara rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram og gögnin valin með það fyrir augum, en það eru stefnuyfirlýsingar, skýrslur og ræður 

stjórnvalda á tímbilinu 2007-2013. Beitt var orðræðugreiningu sem leiddi  í ljós ráðandi stef í 

gögnunum. Þau stef sem greind voru fjalla um forystu Íslands í umhverfismálum, sjálfbæra 

þróun og sjálfbæra nýtingu auðlinda, styrkingu Norðurskautsráðsins og styrkingu Íslands í 

gegnum það, hagsmuni Íslands og sérstöðu landsins. Síðan er fjallað um réttmæti og 

áhættumat rannsóknarinnar en réttmæti hennar felst í því að skoða umhverfissjálfsmynd 

stjórnvalda í þeim gögnum sem gefa skýrasta mynd af stefnu þeirra í umhvefismálum. Áhætta 

við áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar er helst fólgin í því að rannsakandi nái ekki að skilja 

sig frá rannsóknarefninu. Það felst í því að rannsakandinn er í raun hluti af rannsókninni eða 

greiningartækið þar sem niðurstöður byggja á túlkun hans. Þarf hann því að vera siðferðislega 

meðvitaður um hvar hann stendur við gerð rannsóknarinnar með það fyrir augum að láta ekki 

eigin skoðanir hafa áhrif þó svo að um leið sé honum heimilt að vera ekki hlutlaus, heldur 

gagnrýninn. 
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7 Greining á orðræðu stjórnvalda um umhverfismál 2007-2013 
Í kafla 6 hér á undan er fjallað um hvernig aðferðafræði orðræðugreiningar var beitt við 

greiningu á þeim stefnuskjölum sem voru til skoðunar á umhverfissjálfsmynd og 

áherslubreytingum þar að lútandi í stefnu íslenskra stjórnvalda. Til að greina hvaða 

hugmyndir stjórnvöld hafa um eigin frammistöðu og getu í umhverfismálum í 

utanríkisstefnunni þarf að rýna í textann og finna samhengi í því hvernig hlutirnir eru sagðir 

því það skiptir máli hvernig hlutirnir eru settir fram Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim 

þrástefjum sem birtust í gögnunum og mynduðu mynstur í gegnum orðræðuna. Þrástefin eru 

eins og áður hefur komið fram orð eða hugmyndir sem eru endurtekin í orðræðunni (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Þrástefin gefa til kynna hvaða orðræða er ráðandi í 

umhverfisstefnu stjórnvalda og gefa jafnframt vísbendingu um birtingu sjálfsmyndar þeirra. 

7.1 Þrástef í orðræðu stjórnvalda um umhverfismál 
Í gegnum skýrslur utanríkis- og umhverfis- og auðlindaráðherra til Alþingis á tímabilinu 

2007-2013 er hægt að greina mynstur sem spinnast eins og þræðir í gegnum orðræðuna.  Þar 

eru tiltekin orð og hugtök ráðandi og verða að orðræðubúntum sem mynda þau sannleiksveldi 

sem verða að almennum viðmiðum. Þess ber þó að geta að stefin sem um ræðir tengjast hvert 

öðru og fléttast saman svo að stundum er ekki auðvelt að greina á milli. 

Auk þrástefja var hægt að greina í orðræðunni hvernig samspil félagslegra tengsla skiptir 

máli og hvernig það sem ekki er sagt gefur vísbendingu um hvað verið er að segja en slíkt er í 

anda póststrúktúralískra hugmynda. Í gegnum orðræðuna er hægt að greina átakapunkta sem 

vísbendingu um hvaða völd það eru sem eru ráðandi í orðræðu stjórnvalda og gefa mynd af 

því hvaða sjálfsmynd birtist. Þau þrástef sem greind voru á kjörtímabilinu 2007 – 2013 og 

gerð eru skil í næstu undirköflum fjalla um: 

 

 forystu Íslands á alþjóðavettvangi 

 sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu auðlinda 

 styrkingu Norðurskautsráðsins og styrkingu Íslands í gegnum það 

 hagsmuni Íslands 

 sérstöðu landsins 
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7.1.1 Forysta Íslands á alþjóðavettvangi 
Þegar farið var að greina gögnin kom stefið um forystu Íslands á alþjóðavettvangi fljótlega í 

ljós. Stefið mátti finna í upphafi tímabilsins í stefnuyfirlýsingu Samfylkingar og 

Sjálfstæðisflokks frá 2007 og það spinnst í gegnum alla orðræðuna sem greind var hvort sem 

það voru utanríkisráherra eða umhverfis- og auðlindaráðherra sem töluðu. Að Ísland sé  í 

forystu á meðal annarra ríkja hvað umhverfismál varðar, var mikið rætt. Þá er áherslumunur í 

umræðunni og oftast á þann veg að Íslendingar hafi forystu á sviði sérþekkingar í orkumálum 

eða séu framarlega og eigi frumkvæði að stefnumörkun í umhverfismálum. Þrástefið á 

aðallega við um þekkingu Íslendinga á sviði endurnýjanlegrar orku en einnig mátti greina það 

í umræðu um landgræðslumál. Stjórnvöld sáu sig sem leiðandi á þessu sviði og vel burðug til 

að vera í forystu á meðal annarra ríkja í umhverfismálum og lausnum á tengdum 

vandamálum. 

Íslensk stjórnvöld sáu sig sem leiðandi í umhverfistefnu á alþjóðavettvangi. Eitt það fyrsta 

og mest áberandi þrástef sem birtist í greiningargögnunum sem rýnd voru er stefið um forystu 

Íslands. Fullyrðingin ,,Ríkisstjórnin einsetur sér að Ísland verði í fararbroddi þjóða heims í 

umhverfismálum“ er gott dæmi um þetta þrástef en hún birtist í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá 23. maí 2007 (Forsætisráðuneytið, 2007). Þrástef um að 

Ísland ætli og ætti að vera í forystu í umhverfismálum var mjög áberandi í skjölum frá 

tímabilinu og setningar þar sem talað var um hversu framarlega Ísland væri í aðgerðum í 

loftslagsmálum og/eða hversu framarlega landið ætti að vera í umhverfismálum yfir höfuð. 

Eins og Guðrún Guðjónsdóttir greindi í sinni rannsókn (2012) þá lögðu stjórnvöld mikla 

áherslu á að Ísland skari framúr að þessu leyti. Árið 2008 segir þáverandi umhverfisráðherra 

Þórunn Sveinbjarnardóttir í skýrslu sinni til Alþingis (Þórunn Sveinbjarnardóttir 2008b), að 

Ísland ætti að vera í fararbroddi þeirra ríkja sem berjast fyrir samdrætti í losun 

gróðurhúsalofttegunda sem auka á loftlagsbreytingar af mannavöldum. Einnig kom fram í 

skýrslunni að Íslendingar væru sú þjóð í heiminum sem nýtti endurnýjanlegar orkulindir í 

mun meiri mæli en flestar, ef ekki allar, þjóðir heims og að þeir ættu að gera sér far um að 

vera í forystu þjóða heims í umhverfismálum. Hún viðurkenndi þó að í sögulegu samhengi 

væru Íslendingar eftirbátar flestra vestrænna ríkja varðandi þróun umhverfismála innan 

stjórnsýslunnar og talaði svo um að skipulögð barátta gegn jarðvegseyðingu og uppbælstri 

væri um aldar gömul og skógrækt aðeins yngri (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008b). 

Umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir lagði fram í skýrslu sinni árið 2011 (Svandís 

Svavarsdóttir 2011) ítarlega áætlun um aðgerðir í loftslagsmálum. Í aðgerðaráætluninni sagði 

að hún væri gerð til að Íslendingar gætu staðið við skuldbindingar sínar um aðgerðir í 
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loftslagsmálum. Ennfremur sagði í skýrslunni að Íslendingar ættu að vera í fararbroddi í 

viðleitni við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að á sumum sviðum væri því þegar 

náð en á öðrum t.a.m. samgöngum þá væri þetta markmið fjarlægt (Svandís Svavarsdóttir, 

2011). Stefið um forystu Íslendinga í umhverfismálum spinnst því í gegnum öll skjöl sem 

skoðuð voru frá tímabilinu. 

Það var ítrekað að íslensk stjórnvöld og/eða Íslendingar legðu mikið til málanna í 

umhverfismálum á alþjóðavísu og hversu mikilvægt það væri að Ísland væri í fremstu röð á 

alþjóðavettvangi í þessum málaflokki. Íslendingar ætla sér stórt hlutverk í alþjóðsamfélaginu 

á sviði umhverfismála. Einnig eru Íslendingar sagðir fremstir í flokki á ýmsum sviðum 

umhverfismála þegar kemur að þekkingu á þáttum eins og fiskveiðistjórnun og nýtingu 

endurnýjanlegrar orku, en þekking hér á fiskveiðistjórnunarkerfum í anda sjálfbærrar þróunar 

er framúrskarandi í veröldinni samkvæmt skjölunum. 

Mikilvægi Íslands á sviði rannsókna og þekkingar á norðurslóðum er haldið á lofti og bent 

á að íslenskir fræðimenn hafi gegnt og gegni forystu í helstu alþjóðasamtökum á sviði náttúru 

og félagsvísinda og þá helst í Alþjóðlegu norðurskautsvísindanefndinni (IASC) og Alþjóðlegu 

norðurslóðasamtökum félagsvísindamanna (IASSA). 

Sú umræða um forystu Íslands í umhverfismálum breyttist eftir því sem á leið. Í fyrstu 

skjölunum var talað um að Ísland yrði í fararbroddi þjóða í umhverfismálum á alþjóðavísu en 

síðan verður áherslubreyting í það að Ísland taki forystu í málefnum norðurslóða og í 

þróunarsamvinnu við ríki í Suðri á sviði jarðhitamála. Í skýrslu utanríkisráðherra Össurar 

Skarphéðinssonar í maí 2011 (Össur Skarphéðinsson, 2011b) sagði að utanríkisráðuneytið 

hefði verið virkt í þróun nýju alþjóðlegu samtakanna IRENA (International Renewable 

Energy Agency) um endurnýjanlega orkugjafa. Í samræmi við stofnsáttmála samtakanna hafi 

íslensk yfirvöld lagt á það áherslu að samtökin sinni jarðhitamálum í þróunarlöndum. Ísland 

hafi og lagt fram tillögur um hvernig best yrði staðið að uppbyggingu þekkingar í 

jarðhitamálum innan stofnunarinnar og að þeir ætli sér forystu í málefnum innan 

stofnunarinnar sem snerta þróun jarðhitamála í þróunarríkjum. Þess ber að geta að Ísland er 

þátttakandi í fyrsta samstarfsverkefni á sviði jarðhita á vegum IRENA og var 

aðalstuðningsaðili þess ásamt Nýja-Sjálandi, Mexíkó og Alþjóða jarðhitasambandinu, í 

upphafi verkefnisins. Hlutur Íslands í fjármögnuninni kemur af fé sem var ákveðið að verja til 

sameiginlegs átaks iðnríkja til að styðja við þróunarríkin vegna loftslagsvandans sem var 

skammtímafjármögnun (Össur Skarphéðinsson, 2011b). 

Í upphafi tímabilsins sem greint var árið 2007 var ítrekað að Ísland ætti að vera og væri 

leiðandi í umhverfismálum og var það á því tímabili þegar mikill uppgangur var á Íslandi þar 
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sem ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks var að taka við stjórnartaumunum. Báðir 

flokkarnir höfðu lagt áherslu á forystu í umhverfismálum í aðdraganda kosninga það ár og þó 

sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn. Áherslur beggja flokka komu fram í stefnu 

ríkisstjórnarinnar og það var mikið blásið út hvers Íslendingar væru megnugir á 

alþjóðavettvangi og að þeir hefðu alla burði í að vera í forystu þessa málaflokks. 

Við stjórnarskipti árið 2009 dró aðeins úr þessari áherslu og meira bar á þeirri röddu að líta 

bæri á Ísland sem fullgilt ríki í alþjóðsamfélaginu og að bæta þyrfti ímynd þess meðal annarra 

ríkja. Kom fram að Íslendingar þyrftu að vanda sig við að uppfylla þær skuldbindingar sem 

þeir hefðu gert á sviði umhverfismála á alþjóðavísu. Þarna var þó enn áhersla á að Íslendingar 

hefðu sitthvað til málanna að leggja og að þeir byggju yfir þekkingu sem hægt væri að leggja 

á vogarskálarnar í baráttunni við neikvæðar umhverfisbreytingar í heiminum. 

Eins og kemur fram í skýrslu OECD (2014) og skýrslu Láru Jóhannsdóttur o.fl. (2014) þá 

er Ísland einungis í forystu umhverfismála á tilteknum sviðum en alls ekki öllum og geta því 

ekki talist í forystu umhverfismála almennt. Það sama á við um sérþekkingu Íslendinga. 

Þekking íslenskra fræðimanna er mikil á vissum sviðum umhverfismála en eins og bæði 

Svandís Svavarsdóttir (2011) og Þórunn Sveinbjarnardóttir (2008b) tala um er þó nokkuð í 

land með að íslenskir vísindamenn skari svo framúr að þeir séu leiðandi á sviði 

umhverfismála í heild í heiminum. 

 

7.1.2 Styrking Norðurskautsráðs og styrking Íslands í málefnum norðurslóða 
Annað stef sem má finna í skjölunum er stefið um sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu 

auðlinda en það stef er afar áberandi í allri orðræðunni, jafnt hjá utanríkisráherra eða 

umhverfis- og auðlindaráðherra og mikil áhersla er lögð á sjálfbærni. Þrátt fyrir að vera 

áherslumál í skjölunum var hægt að greina átakapunkta um það í hverju sjáfbær þróun fælist 

og hvernig bæri að framfylgja stefnu í þeim anda. Það kom í ljós að áherslumunur var á milli 

stjórnmálaafla varðandi það hvort að umhverfið væri í brennidepli eða samfélagið. Hægt var 

að sjá að á síðara kjörtímabilinu var áherslan frekar á verndargildi náttúru (umhverfislega 

sjálfbærni) en mátti sjá á fyrra kjörtímabilinu. 

Eins og fram kom í kafla 7.1 var Norðurskautsráðið stofnað árið 1996, á grundvelli 

samstarfs á sviði umhverfissmála þeirra átta ríkja sem liggja að Norðurskautssvæðinu sem eru 

Bandaríkin, Danmörk, Finnland, Ísland, Kanada, Noregur, Rússland og Svíþjóð. 

Megináherslur samstarfs innan ráðsins eru á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar 

(Umhverfisráðuneytið, á.á., b). Í ræðu utanríkisráðherra og skýrslu frá nóvember 2007 
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(Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007a) kom fram að norðurslóðir væru nýr málaflokkur í 

utanríkisstefnu Íslands og að íslensk stjórnvöld myndu leggja áherslu á að vera í forystu hans. 

Þar var talað um hversu miklu máli skiptir að Ísland væri virt í þeim ákvarðanatökum sem 

teknar væru í málefnum norðurslóða. Í gegnum allar skýrslur og ræður stjórnvalda á 

skoðunartímabilinu kom fram sú ítrekun að Ísland væri strandríki sem ætti tilkall til 

norðursins. Bæði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (2008b) og Össur Skarphéðinsson (2009b) sem 

voru utanríkisráðherrar á fyrra kjörtímabilinu ítrekuðu það að Ísland væri eina ríkið sem lægi í 

heild sinni á norðurslóðum og með vísan í það ætti landið að vera í fremstu röð þeirra ríkja 

sem tækju ákvarðanir í málefnum norðurslóða í gegnum Norðurskautsráðið. Í umfjöllun 

stjórnvalda um norðurslóðir voru einkum áberandi þær áherslur að; Norðurskautsráðið yrði 

styrkt sem mikilvægasti samráðsvettvangur um svæðið en Ísland hefði sterka stöðu innan 

ráðsins (Arctic Council, 1996); auka samstarf við Grænland á sviði orkumála, vegna aukins 

öryggis bæði strategískt og öryggispólitískt;  efla samstarf í gegnum alþjóðasamninga og að 

standa fast gegn fímm ríkja samstarfinu sem grefur undan Norðurskautsráðinu en fimm ríki af 

þeim átta sem eru aðilar að Norðurskautsráðinu hittust á samráðsfundum um málefni 

norðurskautsins og þar voru Ísland, Svíþjóð og Finnland ekki með. Í skýrslum 

utanríkisráðherra kom fram sú skýra stefna að standa fast gegn því að þessi fimm ríki hefji 

samstarf án hinna ríkjanna þriggja og að mjög mikilvægt væri fyrir Íslendinga að vera meðí 

málefnum norðurslóða. Utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson ítrekaði þetta í ræðu sinni 

(Össur Skarphéðinsson, 2010a) og skýrslu til Alþingis árið 2010 þar sem segir: 

 

Ísland hefur dyggilega staðið vörð um hlutverk ráðsins sem aðalvettvangs alþjóðlegrar 

umfjöllunar um málefni norðurslóða. Íslensk stjórnvöld hafa því harðlega mótmælt 

svokölluðum fimm ríkja fundum strandríkja við Norður-Íshaf; Bandaríkjanna, 

Danmerkur (vegna Grænlands), Kanada, Noregs og Rússlands. Fyrst var það gert árið 

2008 þegar slíkur fundur var haldinn á Grænlandi og svo aftur þegar haldinn var fundur 

í Kanada í mars 2010. Báðir fundirnir voru haldnir án þátttöku Íslands, Finnlands, 

Svíþjóðar og fastafulltrúa frumbyggja. Fyrr á þessu ári var sendiherrum Íslands í 

ríkjunum fimm falið að koma á framfæri mótmælum við þarlend stjórnvöld (Össur 

Skarphéðinsson, 2010b). 

 

Í framsöguræðu utanríkistráðherra Össurar Skarphéðinssonara sem hann flutti á Alþingi 14. 

maí 2010 segir hann að það væri mikilvægt að Ísland marki sér skýra stefnu í málefnum 
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norðurslóða og að Ísland væri eitt þeirra landa sem eru áhrifamest um þróun mála á 

norðurslóðum (Össur Skarphéðinsson, 2010b). 

 

Í þessari skýrslu hans til Alþingis sagði hann: 

 

Vaxandi sókn í auðlindir og hugsanleg opnun siglingaleiða á norðurslóðum hefur aukið 

pólitískt vægi Norðurskautsráðsins sem birtist m.a. í því að nú hafa Evrópusambandið, 

Ítalía, Japan, Kína og Suður-Kórea óskað eftir fastri áheyrnaraðild. Ísland hefur stutt 

slíkar umsóknir að ráðinu á þeirri forsendu að föst áheyrnaraðild muni auka skilning og 

stuðning ríkja við málefni sem eru á dagskrá ráðsins og í öðru alþjóðlegu samstarfi. 

Jafnframt hafa íslensk stjórnvöld lagt ríka áherslu á að ný áheyrnarríki virði sérstakar 

skyldur og réttindi norðurskautsríkjanna til stjórnunar á svæðinu (Össur 

Skarphéðinsson, 2010b). 

 

Undirliggjandi tónn var afar sterkur á þá lund að Ísland væri fullgilt strandríki á norðurslóðum 

sem hefði óskoraðan rétt til að taka þátt í öllum ákvörðunum og ætti að vera í framverði 

Norðurskautsráðsins. Jafnframt að ráðið ætti að vera sá vettvangur sem hefði mesta vægið í 

ákvarðanatöku um norðurslóðir. Skýrsla utanríkisráðherra frá 2011 gerir grein fyrir að 

þingsályktun um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða væri orðin að veruleika og að hún 

hafi verið samþykkt á Alþingi seint í mars það ár. Þar komu fram tólf áhersluatriði í stefnu 

landsins um norðurslóðir sem viðkoma ýmsum málaflokkum auk umhverfismála. Í skýrslunni 

var lögð mikil áhersla á að styrkja stöðu Íslands (Össur Skarphéðinsson, 2011b). 

Í skýrslunni frá 2011 kom einnig fram að landfræðileg staða Íslands sem 

norðurskautsstrandríkis hafi frá upphafi mótað hagsmuni Íslendinga í samskiptum við aðrar 

þjóðir. Mikilvægi þessarar stöðu landsins hafi aukist mjög að undanförnu vegna þeirrar stöðu 

íbúanna (eins og annarra þjóða) að standa frammi fyrir hraðfara breytingum á umhverfi, 

náttúru og veðurfari auk breytingum á samfélagsþáttum. Undirliggjandi væri hlýnandi loftslag 

og ásókn í náttúruauðlindir á norðurslóðum. Þessi rök eru athyglisverð vegna þeirrar 

staðreyndar að breytingar verða á háttum allra landa við þær breytingar sem eiga sér stað á 

jörðinni vegna hlýnandi loftslags. Í skýrslunni var talað um að alþjóðasamstarf um málefni 

norðurslóða væri Íslandi nauðsynlegt þar sem þau mál sem koma upp vegna þeirra breytinga 

sem ættu sér stað, ekki síst í loftslagsmálum. Ennfremur var ítrekað að Norðurskautsráðið 

gegndi lykilhlutverki og væri eini formlegi vettvangur í svæðasamvinnu um málefni 

norðurslóða og því legði Ísland áherslu á að efla ráðið sem vettvang ákvarðanatöku og 
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umræðna (Össur Skarphéðinsson, 2011b). Þó svo að í skýrslu árið 2012 komi fram að 

Norðurskautsráðið hafi verið styrkt og ákveðið að festa ráðið enn frekar í sessi, hefur vegna 

áhuga ríkja utan norðuslóða á starfsemi ráðsins þótt ástæða til að styðja frekar við 

áheyrnaraðild frá ríkjum sem virða skyldur og réttindi norðurskautsríkjanna (Össur 

Skarphéðinsson, 2012b). 

Ísland hefur einnig lagt áherslu á að styrkja svæðisbundið samstarf sitt við fleiri ríki auk 

þess að styrkja tvíhliða samband sitt við sum af þeim, hvort sem það væru Bandaríkin, 

Rússland eða Kína. Íslendingar hafa styrkt samband sitt við Færeyjar og Grænland og var 

Ísland nefnt sem lykilsamstarfsríki Danmerkur, Færeyja og Grænlands í nýlegri 

norðurslóðastefnu sem gerð var fyrir löndin. Íslendingum þykir mikilvægt að efla samstarf við 

Grænland með tilliti til hugsanlegrar olíuvinnslu á Drekasvæðinu og við Austur-Grænland. 

Í skýrslu utanríkisráðherra Össurar Skarphéðinssonar frá 2013 kvað við annan og aðeins 

hógværari tón í málefnum sem viðkomu norðurslóðum. Þar sagði að samstarf og samráð við 

hin Norðurlöndin væru sem fyrr grundvallarstoð utanríkisstefnunnar og að Ísland nyti góðs af 

því samstarfi þar sem íslensk utanríkisþjónusta væri, þrátt fyrir framlag sitt, lítil og gott sé 

,,...að geta leitað í reynslubanka granna okkar þegar Ísland hefur minni tök á að beita sér“ 

(Össur Skarphéðinsoon, 2013b). Búið væri að styrkja mjög aðkomu að málflokknum í 

stjórnsýslunni og þá helst utanríkisráðuneytinu og sendiskrifstofum Íslands. Ennfremur 

sagði að Ísland hefði markvisst unnið að því að styrkja og ,,...tryggja að Norðurskautsráðið 

verði lykilvettvangur alþjóðlegs samráðs, ákvarðanatöku og aðgerða í málefnum 

norðurslóða“,  (Össur Skarphéðinsson, 2013b). 

 

7.1.3 Sjálfbær þróunog sjálfbær nýting auðlinda 
Þriðja stefið sem greint var fjallar um styrkingu Norðurskautsráðsins og styrkingu Íslands í 

gegnum það en afar mikil áhersla var á þetta stef allt frá fyrstu skýrslum og ræðum 

utanríkisráðherra. Norðurskautsráðið var stofnað árið 1996 vegna umhverfismála og byggir á 

grundvelli samstarfs þeirra átta ríkja sem liggja að Norðurskautssvæðinu. Megináherslur 

samstarfs innan ráðsins eru á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar 

(Umhverfisráðuneytið, á.á., b). Íslensk stjórnvöld telja stöðu sína í samstarfinu um 

norðurslóðir afar mikilvæga enda er hagsmunamál fyrir landið að hafa um málefni svæðisins 

að segja. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks frá 2007 var ekkert 

minnst á sjálfbærni af neinu tagi (Forsætisráðuneytið, 2007). Umhverfisráðherra á þessu 

tímabili Þórunn Sveinbjarnardóttir tók aðra afstöðu og sagði í skýrslu til Alþingis árið 2008 að 
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allt frá stofnun umhverfisráðuneytisins hafi verið unnið undir merkjum sjálfbærrar þróunar. 

Til að geta starfað í anda sjálfbærrar þróunar þurfi góða þekkingu á náttúrunni og þeim 

afleiðingum sem framkvæmdir hafi á hana. Hún sagði að vísindaleg þekking á náttúru Íslands 

væri þó nokkuð á eftir því sem gerðist í flestum nágrannaríkjum landsins og sömuleiðis fagleg 

vinna við gildismat náttúrunnar, bæði huglægt og hagrænt. Úrbætur á þessu sviði komu með 

gerð Rammaáætlunar um náttúruvernd og nýtingu náttúrusvæða en ljóst þætti að styrkja þyrfti 

þekkingargrunn á náttúru Íslands í heildina og þar með umhverfisvernd til að tryggja sjálfbæra 

nýtingu náttúrugæða (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008a). Ennfremur sagði hún í 

framsöguræðu með skýrslunni að þó svo að almennt ríkti sátt um að unnið væri á grunni 

sjálfbærrar þróunar, þá væri ekki endinlega þar með sagt að skoðanir á því hvernig 

uppbygging innan samfélagsins, framkvæmdir og vernd umhverfisins færu fram væru 

samhljóma og harkalega hafi verið deilt um útfærslur á þessu sviði (Þórunn 

Sveinbjarnardóttir, 2008b). Þetta var einmitt gagnrýnt af þeim sérfræðingum sem mátu 

umhverfislega sjálfbærni Íslands þegar þeir töluðu um að pólitíska ábyrgð vantaði og að 

skammtímasjónarmið réðu of oft, m.a. vegna kjörtímabila og vegna mismunandi áherslna á 

milli flokka í umhverfismálum (Lára Jóhannsdóttir o.fl., 2014). Það ætti þó að vera hægt að 

treysta faglegan grunn til að mögulegt væri að meta heildaráhrif á hina þrjá grunnþætti 

sjálfbærrar þróunar, þ.e. umhverfi, efnahag og samfélag (Þórunn Sveinbjarnardóttir 2008b). 

Utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagði í skýrslu 2008 að stærsta viðfangsefni 

sem snýr að samskiputm Íslands og grannríkja þess á norðurslóðum væri sjálfbær nýting 

auðlinda í norðri. Einnig að þar sem loftslagsmál jarðar hefði opnað augu manna fyrir 

gjörbreyttri ásýnd jarðarinnar vegna umsvifa þeirra sjálfra, hefði það skerpt vitundina um 

mikilvægi náttúruverndar og sjálfbærrar nýtingar náttúrauðlinda sem lykilþátta sjálfbærrar 

þróunar. Í sömu skýrslu sagði að stjórnvöld á Íslandi hefðu verið talsmenn þess að 

fiskveiðistofnar væru ekki ofveiddir og að sjávarútvegsstefna á Íslandi væri byggð á þeirri 

meginreglu sjálfbærrar þróunar að nýta skyldi þá stofna sem þola það (Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, 2008b). Sjálfbær nýting lifandi sjávarauðlinda og fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands 

kom mikið við sögu í orðræðu stjórnvalda enda er það eitt helsta merki um góða sjálfbæra 

nýtingu auðlindar samkvæmt skýrslu OECD og rannsóknar Stofnunar Stjórnsýslufræða sem 

talað er um í kafla 3 hér á undan (OECD, 2014; Lára Jóhannsdóttir o.fl., 2014). 

Athygli vekur að í skýrslunum var oftast talað um sjálfbæra þróun í sambandi við auðlindir 

á norðuslóðum eða í sambandi við það að Íslendingar nýttu aðallega endurnýjanlega orku en 

að öðru leyti væri sjálbær þróun  og sjálfbær nýting oftar en ekki sett í sér kafla í skýrslunum. 

Það væri hægt að túlka það sem vísbendingu um að litið væri á sjálfbæra þróun sem sér 
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viðfangsefni en ekki þátt sem styður virka stjórn umhverfismála. Ítrekað var talað um að 

nýting auðlinda Íslands væri í anda sjálfbærrar þróunar og að um 80% af notkun eldsneytis 

sem fram fer hér á landi kæmi frá endurnýjanlegum orkugjöfum en minna var talað um 

útblástur vegna samgangna og að sú endurnýanlega orka sem notuð er, væri notuð til að knýja 

mengandi stóriðju. 

Mikil áhersla er á sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu auðlinda en þó sérstaklega efir að 

ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs tók við árið 2009. Í 

skýrslum og ræðum fram að þeim tíma var talað um sjálfbæra þróun en hóflega og þá aðallega 

í sambandi við auðlindir. Að öðru leyti voru áherslur samfélagsmiðaðar. Það vakti athygli að 

sjálfbær þróun var hvergi nefnd í stefnuyfirlýsingu Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks þrátt 

fyrir að báðir flokkarnir hafi lagt áherslu á sjálfbærni í umhverfisstefnum sínum í aðdraganda 

kosninga. Áhersla stjórnvalda eftir 2009 var þó meiri á að það þyrfti að taka aukið tillit til 

umhverfismála og auka umfang þátta sem stuðla að sjálfbærri þróun, ekki bara í orði heldur 

líka í verki. Það er í anda stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs að setja umhverfi 

og náttúru í forgang en kjarni stefnumála hreyfingarinnar er umhverfismál og í 

Samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar græns 

framboðs árið 2009 var tíðrætt um sjálfbæra þróun og sjálfbærni i umhverfismálum. 

7.1.4 Hagsmunir Íslands 
Fjórða stefið sem er áberandi í gögnunum fjallar um  hagsmuni Íslands. Þrátt fyrir að 

umfjöllun í orðræðunni hafi verið um hin ýmsu málefni er varða umhverfismál þá var 

áherslan á hagsmuni Íslands mikil og tengist svo að segja allri umræðunni um umhverfismál 

sem skoðuð var. 

Það kom í ljós að hagsmunir Íslands væru mikið áherslumál í orðræðunni um 

umhverfismál í gögnunum og var sú orðræða bæði ljós og leynd. Hagsmunatengd orðræða var 

sérstaklega áberandi þegar kom að málefnum norðurslóða, bæði í ræðum og skýrslum til 

Alþingis. Það er í sjálfu sér ekki skrýtið þar sem áhugi og ásókn annarra ríkja er sífellt meiri í 

þetta svæði. Það sem var hins vegar áhugavert er að umræða um forsendur fyrir þátttöku 

Íslendinga í umhverfismálum á alþjóðavísu, sem rædd var í skýrslunum var oft skýrð sem 

ábyrgðarhluti sem Íslendingar yrðu eða ættu að sinna en mjög gjarnan var hagsmunatengd 

umræða ekki langt undan. Nokkur dæmi um þetta nefnd hér sem voru lýsandi fyrir þessa 

orðræðu. Til dæmis sagði utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir í ræðu sinni í 

nóvember 2007 m.a. þetta: 
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Ísland hefur um árabil gegnt mikilvægu hlutverki við mótun alþjóðlegra leikreglna 

um hafið og nýtingu þess og þeirra auðlinda sem þar er að finna og Ísland hafði 

forystu í Norðurskautsráðinu frá 2002 til 2004. Við munum á grunni þessarar reynslu 

beita okkur fyrir mótun nauðsynlegra leikreglna á Norðurslóðum. Þar verða 

alþjóðalög að vega þyngra en hnefaréttur, og hagsmunir mannkyns í heild að vega 

þyngra en þröngir hagsmunir einstakra ríkja (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007a). 

 

Það vekur athygli að hér var talað um að hagsmunir mannkyns í heild vegi þyngra en 

þröngir hagsmunir einstakra ríkja en mjög mikil áhersla var á hagsmuni Íslands í öllum 

ræðum og skýrslum sem voru rýndar. Í skýrslu utanríkisráðherra frá maí 2009, kom 

fram að Ísland hafi gerst aðili að nýrri alþjóðastofnun um endurnýjanlega orku, IRENA, 

í upphafi þess árs. Stofnuninni sem er alþjóðleg er ætlað að efla þróun hreinna og 

endurnýjanlegra orkulinda, stuðla að tækniþekkingu í þróunalöndunum m.a. 

Afríkuríkjum, á því sviði, auk þess að greiða fyrir nýtingu endurnýjanlegrar orku og 

liðka fyrir fjárfestingum í virkjun endurnýjanlegra orkuauðlinda. Stofnun IRENA er 

liður í baráttunni gegn loftslags- og umhverfisbreytingum í veröldinni (Össur 

Skarphéðinsson 2009). Í ræðu sinni á Alþingi í nóvember 2007 sagði utanríkisráðherra 

Ingibjörg Sólrún: 

 

Ljóst er að sérþekking Íslendinga á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa getur nýst afar 

vel fátæku þjóðum svo sem í Afríku sem margar hverjar ráða yfir ríkulegum 

náttúruauðlindum en hafa ekki búið yfr þekkingu til að nýta þann auð í þágu 

almennings (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007a). 

 

Og í framsöguræðu með skýrslu sinni til Alþingis í apríl 2008 sagði utanríkisráðherra að 

íslensk stjórnvöld hafi um of einblínt á aðstoðarþáttinn í samskiptum við Afríkuríkin en 

ekki lagt áherslu á stjórnmálaleg samskipti og stjórnmálalegt mikilvægi Afríkuríkja og 

það væri tilefni til að auka þau en það var orðað svo að ,,Stjórnmálaleg samskipti okkar 

við ríki Afríku verða því sífellt mikilvægari og ekki skal vanmeta þá staðreynd að ríkin 

eru 53 talsins og hafa því umtalsvert vægi í atkvæðagreiðslum á alþjóðavettvangi“, 

(Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2008a). Í sömu ræðu kom fram að Ísland var á þessum 

tíma í framboði til Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og bendir því sú athugasemd á að 

þess háttar þróunarsamstarf á sviði umhverfismála gæti haft bein áhrif á hagsmuni 
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Íslands til framgöngu í Öryggisráðinu eða á öðrum vettvangi (Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, 2008a). 

Stefið um hagsmuni Íslands spinnst mjög ákveðið í gegnum orðræðu stjórnvalda á 

báðum kjörtímabilum en eins og áður sagði sérstaklega í orðræðunni um málefni 

norðurslóða. Hagsmunamál norðurslóða tengjast stöðu Íslands á alþjóðavettvangi og í 

skýrslu utanríkisráðherra Össurar Skarphéðinssonar til Alþingis árið 2010, sagði; 

 

Vaxandi áhugi á umhverfi og auðlindum á norðurslóðum er til þess fallinn að styrkja 

stöðu og hagsmuni Íslands í alþjóðlegu samhengi. Forsendan fyrir því að Íslendingar 

geti haft áhrif á og notið góðs af þessari þróun og dragist ekki aftur úr öðrum þjóðum 

er virk hagsmunagæsla og stefnufesta í alþjóðasamskiptum um málefni norðurslóða. 

Af þessum sökum eru málefni norðurslóða eitt af forgangsverkefnum 

utanríkisþjónustunnar (Össur Skarphéðinsson, 2010b). 

 

Hér eru hagsmunir Íslendinga eitthvað sem skiptir máli í alþjóðlegu samhengi en ekki 

hagsmunir allra. Við megum ekki vera eftirbátar hinna landanna í kapphlaupinu um 

norðurslóðir ef eftir einhverju er að slægjast og jafnframt til að verja hafsvæði og hagsmuni 

okkar. Í skýrslunni var sérstaklega mikið talað um hagsmuni Íslendinga varðandi málefni 

norðurslóða og mikil áhersla á að styrkja enn frekar stöðu Norðurskautsráðsins og stöðu 

Íslands gagnvart öðrum ríkjum varðandi norðurslóðasvæðið. Það er hægt að lesa í orðræðunni 

áhyggjur af því að Ísland verði undir í samskiptum ríkjanna um þessi mál. Eftirfarandi eru 

lýsandi fyrir stef um hagsmuni: 

 

Alþjóðlegt samstarf um norðurslóðir er Íslandi nauðsynlegt til að bregðast við þeim 

breytingum sem nú eiga sér stað og eru ofvaxnar hverju ríki að takast á við eitt og sér 

(Össur Skarðhéðinsson, 2010b). 

 

Einnig kom fram í skýrslu Össurar Skarphéðinssonar eftirfarandi: 

 

Við áframhaldandi stefnumörkun er mikilvægt að hafa í huga að málefni norðurslóða, 

eins og þau snúa að íslenskum hagsmunum, takmarkast ekki við málefni einstakra 

byggða eða svæða á Íslandi, heldur tengjast þau stöðu Íslands og hagsmunum í 

alþjóðlegu samhengi (Össur Skarphéðinsson, 2010b). 
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Það er einnig endurtekið stef að norðurskautsþjóðirnar séu skör hærra og með 

aðalákvörðunarvald þegar að málefnum norðurslóða kemur í Norðurskautsráðinu og að 

áheyrnarþjóðum beri að virða þessa forgangsröðun. Hér liggur milli lína að hin ríkin eigi að 

fylgjast með til að átta sig betur á réttlætingu aðgerða þeirra ríkja sem ráða í ráðinu og að þau 

virði sérstakar skyldur og réttindi þessara ráðs/ríkja. Allt frá því að málefni norðurslóða voru 

nefnd í fyrstu skýrslu Ingibjargar Sólrúnar árið 2007 hefur áhersla á málefni norðurslóða 

vaxið (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007b) og jafnhliða henni, áhersla á að gæta þyrfti 

hagsmuna Íslands og þeir væru tryggðir og í skýrslu utanríkisráðherra Össurar 

Skarphéðinssonar frá maí 2011 sagði að, ,,Loftslagsbreytingar, vaxandi efnahagsumsvif og 

aukið vægi norðurslóða í alþjóðamálum gerir það að verkum að málefni svæðisins eru ein af 

höfuðáherslum í utanríkisstefnu Íslands“ (Össur Skarphéðinsson, 2011b),  og að tryggja þyrfti 

hagsmuni landsins með því að styrkja alþjóðlega stöðu þess, taka þátt í alþjóðastarfi og 

samvinnu um svæðið á virkan og ábyrgan hátt (Össur Skarphéðinsson, 2011b). 

Mikil áhersla var lögð að endurbyggja traust á landið og verja hagsmuni þess, sérstaklega 

eftir bankahrunið og Búsáhaldabyltinguna en eins og áður hefur komið fram tók ný ríkisstjórn 

Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs við stjórnartaumunum árið 2009. 

Ríkisstjórnarskipti virðast ekki hafa haft áhrif hvað hagsmunatengd mál Íslands varðaði. Í 

skýrslu utanríkisráðherra Össurar Skarphéðinssonar  2010 var áhyggjum lýst tengt því að 

landið yrði útilokað úr norðurslóðaumræðum. Í skýrslunni sagði: 

 

Í tengslum við að styrkja stöðu Íslands gagnvart norðurslóðum er jafnframt mikilvægt, 

að Íslendingar haldi á lofti þeim efnahagslegu möguleikum sem felast í 

Drekasvæðinu, og hugsanlegu mikilvægi Íslands við orkunýtingu á og við 

norðausturströnd Grænlands. Þessir möguleikar undirstrika að Ísland á beinna 

hagsmuna að gæta á norðurslóðum, og hefur því ótvíræðan rétt til að vera í 

framtíðinni virkur þátttakandi í ákvörðunum sem þær varða (Össur Skarphéðinsson, 

2010b). 

 

Íslendingum fannst réttilega að þeir hefðu verið útilokaðir og ættu það ekki skilið þar sem 

landið tilheyrir norðurskautinu. Mikil áhersla var lögð á það í öllum skýrslunum að styrkja 

stöðu Íslands í samskiptum við önnur ríki og standa vörð um hagsmuni þess. Í gögnunum var 

einnig ítrekað hversu mikilvægt væri að byggja upp ímynd landsins og gera landið trúverðugt 

á alþjóðavettvangi, enn og aftur með áherslu á hagsmuni Íslands vegna málefna norðurslóða 

(Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008b). Þar sem íslensk stjórnvöld sjá sig sem leiðandi aðila í 
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umhverfismálum og í málefnum norðurslóða lögðu þau mikla áherslu á að vera virk í 

samstarfi um auðlindir til að gæta væntanlegra hagsmuna sinna þar. Af þessu má sjá að það 

skiptir máli fyrir sjálfsmynd ríkja að tryggja og standa vörð um eigin hagsmuni en einnig að 

hagsmunir ráðist af þeirri sjálfsmynd sem ríkið hefur (Ruggie, 1998). 

Hagsmunatengd mál voru mikið nefnd og tengd við aðra umræðu svo sem sjálfbæra 

nýtingu auðlinda. Mikið var talað um sjálfbæra nýtingu auðlinda en mjög oft strax á eftir því 

eða í endingu setninga var talað um hagsmuni Íslands. Hagsmunir Íslendinga voru eins og 

rauður þráður sem spannst í gegnum alla umræðu, hvort sem það var í ræðunum eða þeim 

skýrslum sem greindar voru. Það virðist vera alveg sama hvaða málaflokk rætt var um, að 

alltaf glitti í umræðu um hagsmuni Íslendinga og hvernig bæri að tryggja þá og auka. 

 

7.1.5 Sérstaða Íslands  
Fimmta stefið sem greindist á við um sérstöðu landsins og fannst það í allri orðræðunni 

gegnum öll gögnin eins og þau stef sem áður hafa verið nefnd. Sérstaða Íslands að mati 

stjórnvalda lýtur aðallega að nýtingu Íslendinga á endurnýjanlegum auðlindum og 

landfræðilegri legu landsins. Stjórnvöld litu svo á að tæknileg þekking á sviði orkumála geti 

jafnvel bjargað efnahag fátækari þjóða og að Ísland hafi sérstöðu hvað þetta varðar. Einnig 

mátti greina að íslenskar aðstæður til uppgræðslu væru taldar einstakar og landið hefði 

sérstöðu meðal annarra ríkja þegar kemur að landgræðslu og uppbyggingu gróðurlendis. 

Áhersla var á að endurheimt votlendis og binding kolefnis úr andrúmslofti með landgræðslu 

og skógrækt verði talin Íslandi til tekna í baraáttunni við loftslagsbreytingar í heiminum. 

Þau stef sem hægt var að greina og ávarpa sérstöðu Íslands voru fyrst og fremst sú sérstaða 

sem stjórnvöld lögðu áherslu á að landið nyti fyrir að nota endurnýjanlega orku í miklum 

mæli. Mjög mikið var talað um það framan af að um 80% af þeirri orku sem notuð væri á 

landinu kæmi frá endurnýjanlegum orkulindum. Um 72% heildarorkunotkunar landsmanna 

kæmi frá endurnýjanlegum orkugjöfum en um 87% af húsum á landinu væru hituð með 

jarðvarma (Utanríkisráðuneytið, á.á. c). Áherslan á sérstöðu Íslands á þessu sviði var 

sérstaklega áberandi á fyrri hluta tímabilsins sem skoðað var, á kjörtímabili Samfylkingar og 

Sjálfstæðisflokks. Það dró úr þessari umræðu þegar stjórnarflokkar Samfylkingar og Vinstri 

grænna voru við stjórnvölinn þó hún væri enn til staðar en áherslubreytingar urðu í henni. Inn 

í umræðuna kom sú áhersla að Íslendingar þyrftu að draga meira úr notkun kolefniseldsneytis 

í samgöngum og skipaútgerð. 
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Stjórnvöld á fyrra kjörtímabilinu gerðu mikið úr nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í 

skýrslunum og töluðu mikið um það en minntust lítið á útblástur vegna samgangna og var sú 

umræða ekki áberandi. Í skýrslu utanríkisráðherra Ingibjargar Sólrúnar frá apríl 2008 var talað 

um orkusérstöðu Ísland, að henni hafi verið sýndur skilningur og það hafi komið fram í 

heimild landsins til að auka losun gróðurhúsalofttegunda í iðnaði af því að hér væri minni 

loftmengun en í þeim löndum sem nota kolefniseldsneyti til orkuframleiðslu (Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, 2008b). Guðrún Guðjónsdóttir talaði um þennan þátt í rannsókn sinni þar sem hún 

greindi breytingu, frá því að tala um sérákvæði um losunarkvóta Íslendinga, í orðræðu um 

hversu mikla sérstöðu Íslendingar hefðu á þekkingarsviði á endurnýjanlegra orkugjafa 

(Guðrún Guðjónsdóttir, 2012). Einnig var ítrekað fjallað um vilja Íslendinga til að fá 

endurheimt votlendis viðurkennda sem leið til minnkunar á losun gróðurhúsalofttegunda líkt 

og landgræðsla og skógrækt. Sú orðræða var einnig greind hér en sérstaða Íslands vegna 

sérþekkingar á orkumálum, landgræðslu, norðurslóðamálum og fiskveiðistjórnun var títtnefnd 

í greiningargögnunum. Þetta var ítrekað í fleiri en einni skýrslu t.a.m. í skýrslu 

utanríkisráðherra frá apríl 2008 þar sem talað var um sérþekkingu Íslendinga í sjávarútvegi og 

með þeirri þekkingu ásamt frumkvæði og öflugum málflutningi hefðu Íslendingar áunnið sér 

sess á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2008) og skýrslu 

utanríkisráðherra 2010 um sérþekkingu í norðurslóðafræðum (Össur Skarphéðinsson, 2010). 

Lauslega var orðað að eftir sem áður þyrfti að sýna vilja í verki til að stuðla að minni losun. 

Talað var um boð Íslands að hér yrði vettvangur vetnisrannsókna til að auka líkur á 

möguleikum á vetnisnýtingu fyrir bifreiðar en  kolefniseldsneyti er notað á bíla og skip hér á 

landi og svo um hinar sérstöku að aðstæður hér á landi til landgræðslu og skóræktar í þeim 

tilgangi að binda kolefni úr andrúmslofti. 

Önnur áhersla á sérstöðu Íslands var landfræðileg lega landsins. Oftar en einu sinni voru sú 

rök notuð, í umfjöllun um norðurslóðir sérstaklega, að sérstaða Íslands byggi á landfræðilegri 

legu landsins, þ.e. að landið væri ,,...eina ríkið sem liggur í heild sinni innan 

norðurskautssvæðisins eins og það er almennt skilgreint á alþjóðavettvangi og af 

Norðurskautsráðinu“ (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007b). Utanríkisráðherra Össur 

Skarphéðinsson sagði í skýrslu frá maí 2010 að þróa þyrfti landfræðileg og lagaleg rök fyrir 

aðkomu Íslands að ákvarðanatöku í norðri (Össur Skarphéðinsson, 2010b). Í gegnum gögnin 

var hægt að lesa hvernig stjórnvöld reyndu að nota þá afsökun að Ísland hefði sérstöðu og því 

ætti að taka tillit til þess. 
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7.1.6 Það sem imprað var á 
Utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson talaði um það í skýrslu sinni árið 2011 að Ísland 

þyrfti að axla þá ábyrgð sem því bæri í umhverfismálum og að landið standi við þær 

skuldbindingar sem það hefur gefið á alþjóðavettvangi. Hann tók þarna undir orð Þórunnar 

Sveinbjarnardóttur sem sagði árið 2008 að Íslendingar þyrftu að herða sig í að axla ábyrgð á 

sviði umhverfismála (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008b: Össur Skarphéðinsson, 2011b) og 

Svandís Svavarsdóttir (2011) sem sagði að það væri mikilvægt fyrir ímynd landsins út á við. 

Þetta var eitt af þeim stefjum sem Guðrún Guðjónsdóttir greindi (2012). Þrátt fyrir að vera 

sama eða svipað stef virðist undirtónninn fremur vera sá að Íslendingar þurfi að standa við 

skuldbindingar sínar í umhverfismálum þar sem þeim er annt um ímynd sína í 

alþjóðasamfélaginu vegna hagsmuna sinna. Í framsögusræðu sinni sama ár lagði Þórunn 

áherslu á að þrátt fyrir að Íslendingar stæðu sig að mörgu leyti vel og þá sérstaklega við 

sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda þá væru Íslendingar langt á eftir öðrum þjóðum hvað varðar 

vitund um umhverfismál og nefndi til dæmis að endurvinnsla heimilissorps væri mjög 

vanþróuð hér á landi (Þórunn Sveinbjarnardóttir, 2008a). Þetta kom einnig fram í skýrslu 

OECD (2014) og skýrslu rannsóknar Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála (Lára 

Jóhannsdóttir o.fl., (2014) en þar var talað um skrýtnar áherslur í sorphirðumálum.  Hins 

vegar var aðeins talað um það í tveimur skjölum af þeim fimmtán sem skoðuð voru, að 

útblástur vegna samgangna þ.e. bíla og skipa væri alltof mikill hér á landi. Áherslan var lögð á 

að ítreka notkun endurnýjanlegra orkugjafa en það vantaði að tala um hvernig nýtingu á 

endurnýjanlegu orkugjöfunum væri háttað, þ.e. að megnið að þeirri nýtingu væri til að knýja 

álframleiðslu. 

Nokkuð var talað um skuldbindingar Íslendinga og að þeir yrðu að standa við þær til að 

halda ímynd landsins við. Sérstaklega var talað um skuldbindingar varðandi alþjóðasamninga 

í loftslagsmálum. Stjórnvöld lögðu mikla áherslu á að taka virkan þátt í alþjóðasamstarfi á 

sviði umhverfis- og auðlindamála og að landið væri tilbúið að taka á sig sanngjarnar byrðar 

þegar kæmi að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Þar sem Ísland var skuldbundið til að 

taka upp hluta reglugerða ESB í gegnum EES samninginn, sem landið er aðili að, var nokkur 

umræða um upptöku reglugerðanna í skýrslunum sem og einnig tvíhliða samkomulag við 

ESB um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Samkomulagið hljóðar upp á að Ísland taki á 

sig samdrátt upp á 30% miðað til ársins 2020 miðað við losun 1990 en í dag er stefna 

íslenskra stjórnvalda sú að dregið verði úr losun um 30% til 2020 miðað við losun 2005 

(Utanríkisráðuneytið, á.á. b). Það virðist sem svo að áminning um að standa við 

skuldbindingar landsins á alþjóðavísu sé á einhvern hátt frekar tengt skuldbindingunni sjálfri 
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heldur en vilja til að sýna umhyggju fyrir umhverfinu fyrst og fremst og er þessi ályktun í 

samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á orðræðu um umhverfismál (Auður H. 

Jóhannsdóttir, 2008). 

Það bar einnig nokkuð á því í orðræðunni að nýta skyldi þau tækifæri sem gæfust vegna 

breyttra aðstæðna af völdum umhverfisbreytinga, t.d. kom fram í skýrslu utanríkisráðherra 

2009 (Össur Skarphéðinsson, 2009) að breytingar sem nú að ættu sér stað í nágrenni Íslands á 

norðurskautssvæðinu gerðu það að verkum að ný ógn steðjaði að vegna ásóknar í auðlindir og 

hlýnandi loftlags. Þessar breytingar fælu í sér tækifæri fyrir Íslendinga til að endurreisa 

íslenskan efnahag- og framtíðarhagvöxt í breyttu umhverfi. Í annarri skýrslu var talað um 

tækifæri sem skapist fyrir Íslendinga á sviði jarðhitamála að koma sérþekkingu sinni á 

farmfæri í þeim löndum sem jarðhita er að finna en ekki þekkingu á þeim málum. Það eru því 

ekki aðeins umhverfisógnir sem birtast vegna loftslags- og umhverfisbreytinga heldur felast í 

þeim tækifæri til ávinninga. Íslensk yfirvöld sáu hag sínum borgið ef hægt væri að nýta þessi 

tækifæri. 

7.2 Heildarniðurstaða um orðræðu stjórnvalda  
Við greiningu á orðræðu íslenskra stjórnvalda á áðurnefndu tímabili ber að geta þess að þau 

málefni sem eftst eru á baugi eru í brennidepli vegna þeirra aðstæðna sem fyrir hendi eru og 

hvað er að gerast bæði á Íslandi, í náttúrulegu umhverfi og í samfélagi þeirra ríkja sem Ísland 

á í samskiptum við. Því endurspeglar sú mikla áhersla sem stjórnvöld hafa á forystu Íslands 

það ástand sem hafði verið í þjóðfélaginu og alþjóðasamfélaginu á árunum fyrir bankahrun. 

Þá voru Íslendingar í mikilli útrás og smitaði það augsjáanlega líka þá orðræðu sem ríkti í 

umhverfismálum. Eins er með málefni norðurslóða en í ljósi loftslags- og umhverfisbreytinga 

síðustu ára og áratuga hefur ásókn í norðurslóðir aukist verulega meðal ríkja heims og því er 

eðlilegt að orðræða stjórnvalda verði fyrir áhrifum af því. Þetta á líka við um þau málefni sem 

rædd eru varðandi sjálfbæra þróun og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. Umræðan um 

sjálfbæra nýtingu og sjálfbæra þróun vex í skýrslu utanríkisráðherra í maí 2010 en skýrslan er 

frá fyrsta starfsári ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna, og svo í skýrslu 2013 en hún 

fjallar um það tímabil þegar ráðstefna Sameinuðu þjóðanna Rio +20 var haldin í Río de 

Janeiro í Brasilíu 2012 (Össur Skarphéðinsson, 2010b, 2013b). Það skiptir því máli að greina 

hvenær orðræðan fer fram og við hvaða aðstæður. 

 Birting sjálfsmyndar stjórnvalda í umhverfismálum kemur mjög vel fram í þeirri 

orðræðu sem sett er fram. Íslensk stjórnvöld sjá sig ekki bara sem leiðandi í umhverfismálum 

heldur birtist sjálfsmyndin á þann veg að stjórnvöld sjá framlag landsins til bætingar í 
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umhverfismálum og jafnvel að það geti orðið öðrum fátækari ríkjum til bjargar. Það er með 

þessum hætti sem mikilvægt er að skoða samspil valds og þekkingar í umhverfisstefnu 

landsins. Hægt er að sjá hvernig valdi er beitt í markaðssetningu umhverfismála í stefnunni, 

og hvernig tungumálið er notað til að ítreka ágæti Íslands í umhverfismálum. Það er með 

þessum hætti sem sannleiksveldin verða til en það er með endurtekningum á staðhæfingum 

sem verða að endingu ráðandi í orðræðunni. Hér eru það íslensk stjórnvöld sem viðhafa 

endurtekningar í þessa átt og eru með því að styrkja eigin sjálfsmynd. Valdið er undirstungið 

af þeirri þekkingu sem viðurkennd er innan viss hóps eins og skýrt er í köflum 2.4.1 og 2.4.2 

um vald og þekkingu.  Eins og segir í kafla 2.4.1 þá reyna þeir sem komast til valda að 

sannfæra aðra um réttlæti valds síns og er hér um að ræða þá réttlætingu á valdi sem kallast 

yfirráð sem byggja á skynsemi og lögum (e. rational legal authority) (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2006) og byggist á hlýðni við reglur og stofnanir.  Hægt er að yfirfæra þetta yfir á 

réttlætingu íslenskra stjórnvalda á því valdi sem þeir beita í málefnum norðurslóða en þar 

leggja íslensk stjórnvöld áherslu á styrkingu Norðurskautsráðsins og einnig á samvinnu í 

gegnum alþjóðastofnanir í umhverfismálum. 
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8 Umræða um sjálfsmynd Íslands  
Birting sjálfsmyndarinnar sýnir lítið ríki sem vill vera stórt í alþjóðasamfélaginu og að tekið 

sé mark á því vegna sérstakra eiginleika íbúa þess og aðstæðna. Það er ekki laust við að hægt 

sé að greina þjóðrembing í orðræðunni en þó reyna stjórnvöld að draga upp jákvæða mynd af 

sjálfsmynd landsins í umhverfismálum. Hægt er að greina að litið er á það frá sjónarhorni 

stjórnvalda að fyrir tilstilli íslenskrar sérstöðu og þekkingar sé jafnvel hægt að bjarga efnahag 

annarra ríkja. Undirliggjandi ótti við að landið verði hlunnfarið eða útilokað í samskiptum við 

önnur ríki er vel greinanlegur og öll brögð eru nýtt til að fara sem best út úr þeirri samkeppni 

sem alþjóðasamfélag ríkja býður upp á, ekki hvað síst í norðurslóðamálum. Íslensk stjórnvöld 

sjá hagsmuni í því að hafa ákvarðanatöku í norðurslóðamálum og ætla sér ekki að verða undir 

í baráttunni um auðlindir þar þó svo að komi fram að æskilegt sé að fara fram af prúðmennsku 

í gegnum Norðurskautsráðið. Það að íslensk stjórnvöld leggi áherslu á samvinnu í gegnum 

alþjóðastofnanir er innan sjónarhorns mótunarhyggju þar sem félagleg tengsl eru mikilvæg 

fyrir birtingu sjálfsmyndar. Íslensk stjórnvöld miða sig við önnur ríki sem þau eru í samstarfi 

við bæði til hagsbóta og til að styrkja vald sitt. Markaðssetning sjálfsmyndar landsins er afar 

mikilvæg í tengslum við önnur ríki því eins og fjallað er um í kafla 2 verða þrástef sem 

endurtekin eru aftur og aftur að sannleiksveldum sem aftur verða að almennu viðmiði og 

þannig nota íslensk stjórnvöld vald til að koma hagsmunum sínum á framfæri og ná fram 

þeim niðurstöðum sem þau óska í samskiptum við önnur ríki.   

 Sú sjálfsmynd sem íslensk stjórnvöld draga  í orðræðunni samanstendur af þeim þrástefjum 

sem birtust í þeim. Íslensk stjórnvöld sjá sig sem leiðandi á sviði umhverfismála á 

alþjóðavettvangi. Sjálfsmynd Íslendinga í umhverfismálum utanríkisstefnunnar á fyrra 

kjörtímabili einskorðaðist við það að vera í forystu og sýna sem besta mynd út á við hvort sem 

það er í anda sjálfbærrar þróunar, samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda eða í málefnum 

norðurslóða. Það sem stjórnvöld á þessum tíma reyndu hins vegar að komast hjá að ræða eða 

ræddu lítið er að frammistaðan væri meira í orði en verki og markast orðræðan af þessu. Það 

er þeim mikið kappsmál að vera í forystu og að Ísland sé tekið gilt í alþjóðasamfélagi ríkja 

sem hafa hagsmuni af því að komast í auðlindir jarðar.  
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Þá sjá íslensk stjórnvöld sig sem fyrirmynd í ferli sjálfbærrar þróunar og sjálfbærri nýtingu 

auðlinda. Það er athyglisvert að sjá hvernig ágæti landsins í umhverfismálum er tíundað þó 

svo að að vitneskja sé fyrir hendi um að ýmsu sé verulega ábótavant. 

Íslensk stjórnvöld líta á það sem sjálfsagðan hlut að Ísland sé talið eitt af þeim ríkjum sem 

eiga heima í Norðurskautsráðinu og byggja þá staðæfingu á þeirri forsendu að landið sé eina 

ríkið sem sé í heild á norðurskautssvæðinu. Hagsmunir Íslands sem eru hafsvæðin í kringum 

landið, ekki síst norðan við landið, mögulegar auðlindir sem Ísland gerir tilkall til og aðrir 

umhverfislega tengdir hagsmunir gefa vísbendingu um birtingu þeirrar sjálfsmyndar að landið 

eigi fullan rétt á því að vera álitið strandríki sem er jafnrétthátt og hin sjö á þessum slóðum. 

Það er því ógnin við útilokun og yfirráð annarrra ríkja sem hefur áhrif á sjáfsmyndina í þessu 

samhengi. 

Hagsmunir skipta miklu við mótun sjálfsmyndar. Hugmyndir mótunarhyggju um hvernig 

gerendur túlka þær aðstæður sem þeir eru í og móta út frá þeim forsendum sínar eigin er vel 

hægt að yfirfæra á  birtingu íslensks veruleika í umhverfismálum. Íslendingar móta stefnu sína 

í umhverfismálum miðað við þær umhverfislegu aðstæður sem þeir eru í og hagsmuni. Eins 

og fram kom í rannsókn Auðar H. Jóhannesdóttur (2008) sveifluðust yfirvöld hér á landi frá 

þvi að ætla ekki að taka þátt í samningum um loftslagsmál yfir í að taka þátt vegna þeirra 

aðstæðna sem þau voru í og hvaða hagsmuna þurfti að gæta.. Það sama er hægt að segja þegar 

að málefnum norðurslóða kemur en Íslendingar skilja aðstæður sínar sem ríki á norðurslóðum 

og móta aðstæður sínar í framhaldinu með aukinni áherslu á forystu í þeim málum. 

Aðstæðurnar hafa því áhrif á hvaða hagsmunir eru varðir og hvaða sjálfsmynd birtist. 

Íslensk stjórnvöld álíta þá þekkingu í umhverfismálum sem fyrirfinnst á landinu sérstaka 

og verðmæta. Með sérþekkingu í umhverfismálum sérstaklega á sviði orkumála og 

landgræðslu finnst þeim sem landið eigi að njóta sérkjara í samskiptum við önnur ríki. Einnig 

finnst stjórnvöldum að Ísland eigi að njóta sérstakrar velvildar vegna þess hversu sérstakt það 

er m.a. vegna landfræðilegrar staðsetningar, náttúru og aðstæðna. Þykir það sjálfsagt að 

Íslendingar séu í forystu í Norðurskautsráðinu þar sem landið sé eina ríkið sem í heild sinni 

liggi innan norðurslóðamarka. Þegar íslensk stjórnvöld tala um sérstöðu Íslands hvort sem það 

er landfræðileg lega landsins, sérsþekking á orkumálum eða orkusérstaða er verið að byggja á 

staðreyndarþekkingu (e. factual knowledge). Það að halda þessum sérsstöku eiginleikum  

lands og lýðs fram er rétt að einhverju leyti en þó ekki algildur sannleikur þrátt fyrir að vera 

tekinn sem slíkur innan hópsins og er einnig mikilvægur fyrir stjórnvöld til að spegla sig í 

gegnum utanríkisstefnu sína fyrir mótun sjálfmyndar þeirra.  
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 Líkt og hugmyndir póstrúktúralista útlista þarf að skoða tengingu þess innra og þess ytra 

þegar skoða á birtingu sjálfsmynda. Hægt er að heimfæra þetta á birtingu sjálfsmyndar 

íslenskra stjórnvalda í umhverfismálum. Íslenskir stjórnmálalokkar birta stefnu sína í 

umhverfismálum fyrir kosningar og þegar þeir komast í ríkisstjórn er stefnan síðan útfærð 

með viðmiði við önnur ríki og speglar ríkið stefnu sína í umhverfismálum í gegnum 

utanríkisstefnu sína með önnur ríki sem viðmið. Þannig er í stefnu stjórnvalda hægt að sjá 

þetta samspil þar sem stjórnmálaflokkar á Íslandi koma á framfæri hugmyndum sínum um 

umhverfissmál í gegnum stefnur sínar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að íslensk stjórnvöld setja fram þá mynd sem þau 

helst vilja sjá af frammistöðu sinni í umhverfismálum og virðist þá ekki skipta máli hvaða 

stjórnmálaflokkar eru við völd. Hægt er að greina blæbrigðamun á því hvaða flokkar það eru 

sem hafa ráðandi orðræðu innan stjórnarsamstarfsins á hverju tímabili en það ber þó að hafa í 

huga að máli skiptir hver talar og við hvaða kringumstæður. Í stefnuyfirlýsing Samfylkingar 

og Sjálfstæðisflokks er hægt að greina átakapunkta á þann veg að umhverfismál hafa ekki 

mikið pláss í stefnunni og er orðalag mjög vítt og almennt. Það bendir til þess að ekki sé sátt 

um áherslur í stefnunni. Hins vegar eru umhverfismál í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingar og 

Vinstrihreyfingarinnar viðamikil og ítarleg og hægt er að sjá að meira er lagt í umhverfismál í 

henni. Þegar umhverfisstefnur stjórnmálaflokkanna þriggja fyrir setu þeirra í ríkisstjórnunum 

tveimur eru skoðaðar er hægt að greina áherslumun þeirra á milli. Athygli vekur að 

Samfylkingin hefur enga umhverfisstefnu á fyrstu árum eftir stofnun flokksins enda 

félagshyggjuflokkur en umhverfisstefnan vex eftir því sem umhverfismál verða meira í 

brennidepli í samfélaginu. Það má því draga þá ályktun að Samfylkingin fylgi straumnum 

þegar kemur að umhverfismálum.Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur umhverfisrétt að 

leiðarljósi frá upphafi og leggur áherslu á tilverurétt ósnortins umhverfis og sjálfbæra þróun.  

Sjálfstæðisflokkurinn aðhyllist nýtingarmiðaða umhverfisstefnu sem leggur áherslu á rétt 

manneskjunnar þegar kemur að umhverfisstjórnun og áætlunum.  

Eins og kemur fram í  er kafla 2.2 er það í anda bæði mótunarhyggu- og póststrúktúralískra 

hugmynda að utanríkisstefna sé notuð til byggingar sjálfsmyndar. Ríkið notar tengsl við önnur 

ríki til viðmiðunar í gegnum samsetningu ógnana, áhættu og ekki síst ögrana frá hinum 

ríkjunum. Þannig speglar ríkið sjálft sig og formar sjálfsmynd út frá því. Þetta kemur mjög 

sterkt fram í stefnu íslenskra stjórnvalda í norðurslóðamálum og sýnir hvernig undirliggjandi 

ótti við að verða undir í hagsmunamálum tengdum umhverfismálum á því svæði, mótar 

sjálfsmyndina um mikilvægt ríki á þessu sviði. Þannig er hægt að segja að í gegnum 

utanríkisstefnur séu ríkin í raun að nota önnur ríki til viðmiðunar og byggingu sjálfsmyndar 
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og rúmast því tengslamyndun og mikilvægi í sjálfsmynd Íslendinga innan þessara sjónarhorna 

mótunarhyggju og póstrúktúralisma að þessu leyti.  En mótun sjálfsmynda byggir á fleiri 

þáttum og einn af þeim er að mynda tengingar við önnur ríki en það styrkir bæði þekkingar- 

og valdsvið landsins. Ísland á mikið undir samstarfi og tengslum við önnur ríki og 

alþjóðastofnanir þegar kemur að umhverfismálum og má þar nefna m.a. nefna samstarf við 

ESB í gegnu EES samninginn sem hefur orðið til þess að herða kröfur í umhverfisstjórnum.  
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9 Lokaorð 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að greina birtingu sjálfsmyndar Íslands í umhverfismálum í 

utanríkisstefnu stjórnvalda. Opinber skjöl voru rýnd, stefnuyfirlýsingar tveggja ríkisstjórna er 

voru við völd á tímabilinu 2007-2013 þar sem fyrri ríkisstjórnin var við völd 2007-2009 og sú 

síðari 2009-2013. Enn fremur voru ræður umhvefis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra 

rýndar sem og skýrslur ráðherranna á umræddu tímabili. Til að greina orðræðu stjórnvalda var 

gagnrýnni orðræðugreiningu beitt innan sjónarhorna mótunarhyggju og póststrúktúralisma. 

Rýnt var í orðræðu í stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna og ljósi varpað á þá sjálfsmynd í 

umhverfismálum sem stjórnvöld setja fram. Auk þess var dregin upp sú mynd sem birtist í 

gegnum orðræðuna en er þó ekki sögð beint. Til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar 

sem sett var fram í upphafi var sem áður sagði gagnrýnni orðræðugreiningu beitt og 

niðurstöður settar í samhengi við rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu rannsóknarsviði og 

fjalla um stefnu og stjórnvalda í umhverfismálum. Rannsóknarspurningunni Hver er birting 

umhverfissjálfsmyndar Íslands í utanríkisstefnu stjórnvalda á tímabilinu 2007-2013? Var 

svarað í kafla 8 en sjálfsmynd mótast vegna margra áhersluþátta og í þessari rannsókn voru 

það þrástefin í oðræðu stjórnvalda sem vörpuðu ljósi á það hvaða sjálfsmynd i 

umhverfismálum íslensk stjórnvöld kjósa að sjá og hvaða sjálfsmynd er hægt að greina við 

túlkun á orðræðunni og þeim þrástefjum sem þar er að finna.  

Takmörkun þessarar rannsóknar er helst sú að málaflokkurinn er mjög víðfeðmur svo erfitt 

er að gera greiningu á öllum þeim þáttum sem hann nær yfir. Þar sem áhersla þessarar 

rannsóknar var einungis að varpa ljósi á hvernig sjálfsmynd Íslands birtist í orðræðu 

stjórnvalda þótti ekki nauðsynlegt að taka aðra orðræðu til greiningar. Hins vegar væri 

áhugavert að skoða hvernig sjálfsmynd Íslands í afmörkuðum umhverfisþáttum birtist með 

því að skoða þá betur og greina orðræðu fleiri aðila í því sambandi. Áhugvert gæti verið að 

gera rannsókn á orðræðu núverandi stjórnvalda um stefnu í umhverfismálum og birtingu 

sjálfsmyndar þar að lútandi þar sem hörð orðaskipti hafa átt sér stað á Alþingi í kjölfar 

umræðu um tilfærslur á landsvæðum á milli nýtingaflokka í rammaáætlun.  
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